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Aceasta este acum răspunderea principală 
a lucrătorilor din agricultură, a conducerilor 

de unități, a organizațiilor de partid

ÎN LUMINA SARCINILOR SUBLINIATE 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

PRODUSE DE ÎNALT NIVEL TEHNIC Șl CALITATIV
îndatorire primordială a tuturor colectivelor muncitorești

Pretutindeni în lume preocuparea pentru ca
litate este tot mai pregnantă, tinzînd să devină 
o caracteristică esențială a oricărei activități 
economice, o condiție ..sine qua non" a compe
titivității și eficientei in concurenta tot mai 
acerbă de pe piața mondială. în lupta pentru 
cucerirea unei piețe, pentru obținerea unui con
tract extern avantajos inving cei oare știu să 
fructifice cit mai bine , resursele tehnice, mate
riale si umane, de care dispun, oferind produse 
adecvate, corespunzător cerințelor partene
rilor potențiali. Așa cum sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU. „In programele noas
tre de modernizare pe acest cincinal, pro
blema calității ocupă locul principal. Sîntem 
intr-un asemenea "stadiu de dezvoltare a eco
nomiei românești, incit problema calității, a ni
velului tehnic, a aplicării cuceririlor științei in 
toate domeniile devine problema liotăritoare 
pentru progresul general al economiei, al pa
triei noastre 1 Trebuie să trecem cu toată hotă-

rirea la aplicarea fermă a măsurilor de îmbu
nătățire a calității 1“

In acest sens, secretarul general al partidului 
a cerut, in mod deosebit, să se acționeze pentru 
Întărirea răspunderii organelor și organizațiilor 
de partid, a oamenilor muncii din întreprinderi, 
centrale si ministere pentru ridicarea continuă 
a nivelului tehnic și calitativ al produselor, 
pentru respectarea riguroasă a normelor de ca
litate. a legilor țării in acest domeniu. Deci 
ridicarea calității produselor reprezintă — în 
spiritul întregii politici economice a partidului 
— una dintre cele .mai importante forme de 
materializare a capacității de creație, a disci
plinei și a atitudinii socialiste, revoluționare 
fată de muncă, prin care toți oamenii muncii 
contribuie din plin la perfecționarea dotării teh
nice a economiei, la valorificarea eficientă a 
resurselor țării, la satisfacerea cerințelor popu
lației și. fapt deosebit de important, la crește
rea competitivității produselor românești.

După cum au demonstrat practica mondială 
și- experiența noastră proprie, problemele care 
se pun pentru o întreprindere ce dorește să facă 
un pas hotărit înainte in privința calității pro
ducției pe care o fabrică nu sint deloc simple. 
Soluția ce se conturează tof mai limpede este 
aceea a implementării in activitatea întreprin
derii a unui ..SISTEM DE ASIGURARE A CA
LITĂȚII". în ce constă acest sistem ? Care sint 
exigențele șale ? Cum poate fi extins și gene
ralizat in întreprinderile noastre industriale ? 
Sint numai citeva din întrebările ce au consti
tuit subiectul dezbaterilor pe tema aplicării sis
temului de asigurare a calității, organizată de 
ziarul ..Scînjteia" împreună cu Ministerul Indus
triei Electrotehnice, la care au participat spe
cialiști din întreprinderi și institute de cercetare 
și proiectare, din instituții de resort care con
tribuie la înfăptuirea unor programe prioritare 
ale economiei si au preocupări și o experiență 
deosebite în domeniu.

SUCEAVA

NEAMȚ

SALAD.

CLUJ

GALATIARAD ALBA

SIBIU

[hunedoara

[ARGEȘVILCEA
IALOMIȚA

UHtOINȚl

36
DOLJ

BISTRITA-
< NĂSAUO

82
76

VASLUI
mureș ) harghita

țCOVASNA 
brașov''^' i

r_60 
j 41 < 
TELEORMAN

,J£J\pRAH0VA
I 33 \
[diubovitaL .i 8 

[CARAȘ-SEVEWH
JS 32 

XX 20
CONSTANTA

STADIUL LUCRĂRILOR DE INTREJINERE LA FLOAREA-SOARELUI. Cifrele înscrise pe 
hartă reprezintă, în procente pe județe, în seara zilei de 19 mai, suprafețele prășite mecanizat 
(cifra de sus) și manual (cifra de jos). Unitățile agricole din județele notate cu o linie nu 
cultivă floarea-soarelui. (Date furnizate de Ministerul Agriculturii).

Un loc central sistemului 
de asigurare a calității în 
organizarea întreprinderii

Red. : Cum s-a constituit conceptul 
de „sistem de asigurare a calității" 
Si care sint trăsăturile sale distinc
tive ?

Dr. ing. Ulrich Wiener, cercetător 
la Institutul Național de Metrolo
gie : „Neîndoielnic, dezvoltarea din 
ultimele deoenii a economiei româ
nești a atins cote impresionante. Iar 
în prezent, cu deplin temei, partidul 
pune in fața noastră, ca o opțiune 
strategică fundamentală, deplasarea 
accentului și a centrului de greutate 
pe laturile calitative, intensive ale 
activității. Cerința promovării unei 
noi calități vizează toate compar
timentele activității economico-so- 
ciale. dar cred că în nici unul 
din acestea problemele nu se pun 
cu atita stringentă ca in domeniul 
producției industriale. Noțiunea, fo
losită uneori atit de vag, de compe
titivitate capătă. în concurența dură 
pe piețele internaționale, exprimări 
extrem de concrete și severe, sub 
forma unor indicatori obiectivi de 
calitate, de fiabilitate și mentenabi- 
litate, de servicii furnizate de către 
producător după achiziționarea pro
dusului. de raport intre performantă 
și preț.

Putem considera ca un „produs“ 
al noii revoluții industriale și schim
barea radicală de atitudine, în toate 
țările dezvoltate, față de problema 
calității produselor. Astfel, cumpă
rătorul nu se mulțumește numai cu 
cunoașterea prețului de achiziție a! 
unui produs, el dorește să cunoască 
prețul Ia care îi va reveni „serviciul" 
furnizat de produs, și aceasta pe 
întreaga durată de utilizare a pro
dusului. Tehnologiile de virf gene
rează bunuri de înaltă calitate, dar. 
concomitent, formulează cerințe din 
cele mai ridicate față de echipa
mentele de cercetare și producție cu 
care se pun la punct și se aplică 
aoeste tehnologii. Toate acestea au 
determinat apariția unor adevărate 
mutații in conținutul funcției cali
tății, în structura funcțiilor unei 
întreprinderi".

Ing. Julien Bratu, de la Centrala 
industrială de electronică si tehnică 
de calcul : „Asigurarea calității re
prezintă o dezvoltare a controlului 
tehnic de calitate, o selectare a unor 
aspecte din cadrul funcției calită
ții a întreprinderii. Sistemul respec
tiv constituie, totodată, un concent 
dinamic, aflat în permanentă prefa
cere. perfecționare și care în prezent 
a ajuns la un anumit stadiu de dez
voltare. Altfel spus, dacă nînă acum 
prezentam o calitate controlată, 
acum trebuie să dovedim că aceasta 
este asigurată".

Red. : Prin ce se caracterizează sal
tul de la controlul de calitate tradi
tional — o acțiune pasivă, de con
statare — la sisteme activ-preventi-

ve de conducere integrată a proce
selor de proiectare—producție—ex
ploatare a produselor, cum este siste
mul de asigurare a calității ?

Ing. Julien Bratu : „Este vorbă de 
o abordare sistemică, nu numai a 
aspectelor tehnice și economice ale 
calității, dar și ale celor organizatio
nale, informaționale de manage
ment și chiar psihosociale. Două 
sint aspectele principale ale saltu
lui : pe de o parte, în cadrul în
treprinderii, dezvoltarea se face de 
la obiect — controlul produsului — 
la sistemul de fabricație în ansam
blu, care trebuie controlat și omo
logat. Pe de altă parte, controlai 
fabricației se extinde și se exercită 
direct la furnizor prin omologarea 
fabricației acestuia de către bene
ficiar. depășind, așadar, actualul _ 
control de recepție a mărfurilor".

Dr. ing. Dan Stoichițoiu, șeful 
serviciului de asigurare a calității 
— C.T.'C. — laboratoare de la în
treprinderea antrepriză montaj, ser
vice. automatizări si telecomunicații 
București : „Tendința de diferen
țiere a celor două noi noțiuni — 
control și asigurare a calității — 
este clar sesizabilă la ora actuală 
pe plan internațional, fără a se 
ajunge la un consens privind deli
mitarea lor netă. O concepție care se 
cristalizează este aceea că asigurarea 
calității reprezintă ansamblul activi
tăților planificate și sistematice ne
cesare pentru a da încredere cores

punzătoare că produsele sau servi
ciile vor satisface cerințele relative 
la calitate, iar controlul calității re
prezintă tehnicile și activitățile cu 
caracter operațional utilizate pentru 
a îndeplini aceste cerințe. Pen
tru a sugera mai exact atribuțiile 
celor două compartimente implica
te in aeffite activități, se poate face 
o analogie : în domeniul calității, 
compartimentele C.T.C. și, respectiv, 
de asigurare a calității joacă același 
rol ca și compartimentele financiar- 
contabilitate și control financiar in
tern pentru problemele economico- 
financiare".

0 practică internațională: 
omologarea capacității 

întreprinderii de a fabrica 
produse de calitate

Red. : Se desprinde, așadar, că orice 
întreprindere care dorește să asi
gure un salt calitativ real in fa
bricația produselor sale trebuie să 
pornească cu introducerea unui sis
tem adecvat, riguros de asigurare a 
calității, chiar dacă aceasta presupu
ne anumite incomodități si chiar 
cheltuieli. Care este eficiența siste
mului ? Ce demonstrează practica in 
această privință ?

Ing. Irinel Popescu, șeful laborato
rului de asigurare a calității din In
stitutul de cercetare științifică și

inginerie tehnologică pentru tehnică 
de calcul și informatică : „Am să 
încerc un răspuns la întrebare pre- 
zentînd foarte succint ceea ce a făcut 
în această direcție o firmă parteneră 
din Canada, care a ajuns chiar la 
următoarea deviză : „Atunci cînd 
sistemul de asigurare a calității nu 
ne va mai satisface, trebuie să ne 
apucăm de altă treabă !“. Firma în 
cauză realizează calculatoare de 
proces — utilizate în special în do
meniul energetic, inclusiv nuclear — 
cu o-fiăbilitate de 99,98 la sută pen
tru o perioadă de funcționare ne
întreruptă de 30—35 ani. Pentru a 
atinge asemenea performanțe, din cei 
2 OOOț&a angajați. 350 se ocupă cu 
astgiiȚțÂcaiCțtlității. Au făcut inves- 
tiți$rhaȚikpcntru aceasta, au o bază 
de/jdat.efjToarte minuțios pusă la 
puti$ffi&fiar’'toate cheltuielile sint 
incoitrparabil mai mici decit ce(e pe 
care le-ăr fi av.ut cu defectele as
cunse si consecințele lor — pe care 
alte firme. în absența sistemului de 
asigurare a calității, le înregistrează 
efectiv și nu se pot afirma pe piață".

Dr. ing. Ulrich Wiener : „Sistemele 
de asigurare a calității au apărut, 
intr-adevăr, mai întii în ramurile cu 
tehnologii de vîrf : cercetări aero- 
spațiale, tehnică nucleară, industria

Comeliu CARLAN 
_________ Eugen RADULESCU 
(Continuare in pag. a III-a)

Primăvară de-a binelea. 
Mica grenadă a mugurelui 
a explodat peste noapte, 
inveșmintind caișii in fast 
și sărbătoare. In unele 
părți a înflorit, in pofida 
primăverii tîrzii, chiar li
liacul. La Singeru. sat 
prahovean din zona izvoa
relor Cricovului Sărat, li
liacul abia a înmugurit, iri 
schimb privighetoarea cîn- 
tă, spărgind cristalul zori
lor cu trilurile ei. O fru
musețe rară, ușoară ca o 
hlamidă, simți in aer, în 
cer, spre pădurile care în
conjoară satul.

Aici, cindva, în primă
vara lui 1907, s-a aprins 
flacăra revoltei țărănești 
in zona Prahovei. Trăiesc 
încă bătrini care adună în
cuvinte clipa trăită direct, 
la fața locului. Un mă
nunchi de săteni, țărani și 
intelectuali ai satului, în 
spațiul dragostei față de 
istorie și de adevărurile 
ei, al uriașei deschideri 
spre adevăr inaugurate de 
Congresul al IX-lea, au 
gindit aici, la Singeru, că 
n-ar fi rea o adunare a
probelor revoltei țărănești 
într-un muzeu. Muzeul a 
luat astfel naștere probă
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SPIRIT DE MUNCA REVOIUJIONAR, EFICIENT, 
1N ACTIVITATEA DE PARTID

,,Cunosc oamenii muncii din județul Gorj, organiza
ția de partid a județului ți știu că atunci cind pornesc 
la treabă sint in stare să răstoarne ți munții".

lată una din aprecierile-chemare pe care secretarul 
general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
a adresat-o comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din 
Gorj - județ devenit, datorită investițiilor mari alo
cate de stat, o puternică bază de materii prime ener
getice și producătoare de energie electrică. O che
mare cu adinei rezonanțe astăzi, cînd țara noastră 
are nevoie, pentru înfăptuirea programelor sale ample 
de dezvoltare, mai mult ca oricînd, de materii prime 
energetice, de energie electrică. O apreciere-chemare 
care poate și trebuie să devină port-drapelul de gînd 
și faptă al fiecărui comunist, al tuturor oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri.
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\In mod firesc, deci, și analiza noastră asupra per

fecționării stilului și metodelor muncii politico-organi- 
zatorice s-a concentrat cu precădere asupra modului 
în care comitetul județean, organele și organizațiile 
de partid acționează pentru realizarea obiectivului 
fundamental al acestei etape — participarea unităților i 
economice din județ la dezvoltarea intensiv-calitativă 
a economiei naționale și, în special, a celor din/1 
sectoarele care contribuie la asigurarea bazei energe-\ț 
tice a țării.

----------------------------------------------------------- \
In pagina a Il-a, articolul: O resursă ț 
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cu probă, exponat cu ex
ponat, din mers, construit 
din entuziasme indivi
duale și generozități. 
Lingă bîta țăranului Ari- 
ciu, armă a revoluției, au 
fost așezate plugul de 
lemn din acea vreme, apoi 
coșuri, obiecte ale sârăcă-

tic, cetatea cu palisade de 
la Singeru completează 
fericit o hartă de continu1- 
tăți. Toate aceste probe, 
mai puțin citeva exponate 
transmutate in grădina Je 
săli și electricități a mu
zeului județean, sint la 
Singeru. Cercetătorul lo-

muna Singeru) mă pune 
în temă cu treburile, nu 
puține, ale campaniei a- 
gricole de primăvară. Ce 
campanie agricolă, ; s-ar 
putea mira cineva, cind 
pădurile înconjoară ca o 
maramă coamele tuturor 
dealurilor ? Și totuși, la

PUTEREA UNUI SAT
cioasei gospodării țără
nești, obiecte.de podoabă, 
velințe, cămăși cusute. 
Treptat, muzeul anului 1907 
a devenit muzeul așezării, 
cu toate ale ei. Surpările 
petrecute la Piscul cu Cio
buri, spre Manțura, au 
scos la iveală — recoltate 
intimplător de elevi. ap >i 
printr-o acțiune școlară 
dirijată — probe ale unei 
străvechi viețuiri dacice. 
Profesori ai domeniului 
arheologic coboriți la 
fața locului s-au minunat 
brusc. felicitindu-i pe 
elevi. In spațiul subcarpa-

calnic sau străin poate 
pipăi cu degetul, arătător 
lucruri care-au aparținut 
inaintașilor. Și aici, ca-n 
oricare Ioc din țară, poți 
vedea, poți simți străve- 
chimea.

Primăvară, deci, la Sin
geru. Scriu, cu un plus de 
emoție picurat in peniță, 
despre satul meu. Redes
copăr altfel fiecare lucru, 
fiecare loc. Primarul co
munei, Victor Țuică, om 
al locului (e din satul 
Tisa, primul din cele trei 
înșirate pe valea Cricovu
lui Sărat, ce alcătuiesc co-

Singeru, e în plină . des
fășurare o campanie agri
colă complexă, cu puncte 
și subpuncte de lucru, cu 
capitole forte ale muncii. 
De doi ani, imi spune pri
marul, de-a lungul firului 
văii am încercat, la o su
gestie inginerească, să se
mănăm griu. Griu la Sin
geru ? Terenurile, chiar in 
zonă de deal-munte, bine 
fertilizate, bine pregătite, 
au răspuns generos iniția
tivei omului. Anul trecut 
au fost obținute 6 000 kg 
griu la hectar in ferma 
Mireș. Incredibil ! Mai

mult decit pe terenurile 
din cimp ale cooperativei 
agricole de producție. Ex
plicația? Dacă anul trecut, 
in zona Florica-Mizil, unde 
comuna deține. prut 
schimb, citeva parcele ara
bile, a fost o secetă pro
nunțată, la Singeru sece
tele sint cu totul rare, a- 
propierea pădurilor meri
ți nind in fiecare an, chiar 
in perioadele cu regim plu
viometric mai scăzut, un 
microclimat favorabil vege
tației. Drept pentru care, 
cu acordul forurilor jude
țene, comuna și-a dublat în 
acest an suprafețele culti
vate cu griu. Nu în cimp, 
ci chiar la Singeru.

E timpul să spunem că 
aici ființează cea mai mare 
secție de mecanizare din 
județul Prahova (68 de 
tractoare), servind unități
le agricole cooperatiste 
din Singeru, Apostolache, 
Chiojdeanca, iar cu for
mația de buldozere și 
tractoare grele (A 1800 A), 
întregul județ. Șeful sec
ției, Gheorghe Nae, un om

Lucian AVRAMESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

y

Condițiile climatice din această 
primăvară, favorabile în general 
dezvoltării tuturor culturilor agri
cole, determină deopotrivă și în
mulțirea rapidă a buruienilor. 
Chiar se poate afirma că este o 
primăvară proprie imburuienării, 
cu deosebire în zonele de luncă și 
in incintele indiguite. Ca atare, de 
cea mai mare actualitate țste acum 
întreținerea exemplară a culturilor, 
astfel incit buruienile să nu concu
reze în nici un fel plantele culti
vate. Efectuarea neîntîrziată a a- 
cestor lucrări se impune și pentru 
a se păstra rezerva de umiditate 
in sol. cu deosebire în județele din 
Moldova și cele de la curbura Car- 
patilor, unde cantitățile de precipi
tații din această primăvară au fost 
mai mici decit în alte zone ale ță
rii. Iată de ce strădaniile depuse 
de oamenii muncii din agricultură 
la semănat trebuie continuate acum 
țq .JWeeusL exigentă și răspundere 
la șțectuarea in termene scurte și 
de cea friai bună calitate a lucră
rilor de întreținere la plantele pră
sitoare. în fapt, bătălia care se dă 
acum pe ogoare înseamnă bătălia 
pentru recolte mari în acest an. 
Iată de ce organelor și organizații
lor de partid, consiliilor populare, 
organelor agricole și cadrelor de con
ducere ale unităților agricole le 
revine sarcina de mare răspundere 
de a asigura mobilizarea la cimn, 
la prășit a tuturor locuitorilor de 
la sate și folosirea deplină a mij
loacelor mecanice, astfel incit lu
crările de întreținere să fie efec
tuate repede și bine, asigurindu-se 
condiții bune de dezvoltare plan
telor.

Din datele oferite de Ministerul 
Agriculturii și din discuțiile avute 
cu specialiști din cadrul ministe
rului respectiv rezultă că. deși cul
turile prăsitoare au răsărit iar o 
dată cu acestea se înmulțesc și bu
ruienile, nu peste tot se acționează 
cu hotărîre și răspundere la efec
tuarea lucrărilor de întreținere. Ca 
atare, se înregistrează diferențe a- 
preciabile între județe și unități 
agricole in ce privește proporția în 
care au fost efectuate lucrările res
pective. Cifrele care reprezintă sta
diul lucrărilor în seara zilei de 19 
mai permit să se tragă unele con
cluzii edificatoare.

Sfecla de zahăr este una din 
plantele prăsitoare care s-a însă- 
mințat mai devreme și care are ne
voie de lucrări de intreținere chiar 
in faza de răsărire. Pină la data 
amintită, această cultură a fost pră
șită mecanizat in proporție de 48 la 
sută, iar manual — 52 ia sută. Pe 
ansamblul unităților agricole, situa
ția ar părea că se prezintă bine, 
din moment ce prașila manuală s-a 
efectuat intr-un . procent ridicat. 
Comparind însă cifrele care repre
zintă proporția, in care a fost efec
tuată această lucrare pe județe re
zultă diferențe mari de la un județ 
Ia altul. Astfel, pină la data amin
tită. au încheiat prima prașilă ma
nuală Ia sfecla de zahăr unitățile 
agricole din ,județele Dolj. Olt, Ia
lomița, Buzău, Mehedinți. Satu 
Mare. Bacău. Vaslui. Neamț. 
Cluj. Alba. Hunedoara, Sibiu și 
Mureș și este pe .terminate într-un 
sir de alte județe. în schimb, în 
județul Tulcea această lucrare a 
fost efectuată în proporție de nu
mai 55 la sută, iar în județul Con

stanța— 65 la sută; procentelesint 
chiar mai scăzute decit cele care 
reprezintă stadiul acestei lucrări in 
județe situate în zone mai reci — 
Suceava și Harghita, unde semăna
tul acestei culturi s-a făcut mai 
tîrziu. Pe suprafețe mici a fost exe
cutată această lucrare și in unită
țile agricole din județele Timiș, 
Dîmbovița. Sălaj, Brașov și Covas- 
na. Motivările aduse de specialiștii 
din cadrul organelor agricole din 
unele din aceste județe potrivit că
rora sfecla de zahăr nu ar fi răsă
rit nu-și au nici o justificare. In
stitutul de cercetare pentru cultura 
și industrializarea sfeclei de zahăr, 
pornind de la constatarea că pe

• Dezvoltarea plantelor 
cultivate, dar și înmulțirea 
buruienilor fac necesară 

intensificarea prașilelor

• Maximă răspundere 

pentru menținerea densi
tății optime

• La lucrările cîmpului 
să participe toți 
locuitorii satelor

mari suprafețe, datorită ploilor re
pezi urmate de temperaturi ridicate, 
s-a format crustă, a indicat să se 
aplice o prașilă oarbă, astfel incit 
să se asigure răsărirea tuturor 
plantelor, ceea ce este de natură 
să asigure densitățile prevăzute la 
hectar. De asemenea, s-a prevăzut 
ca la prășitul mecanic să se lucre
ze cu atenție, pentru a nu se a- 
coperi plantele cu pămînt sau a nu 
le tăia. Or, așa cum s-a văzut, in 
unele județe, lucrările respective 
n-au fost făcute decit in proporții 
reduse, specialiștii așteptind să 
răsară plantele, in timp ce buruie
nile, mai adaptate condițiilor natu
rale, se înmulțesc foarte repede. 
Trebuie să se înțeleagă că efectua
rea corectă și la timp a lucrărilor 
de intreținere la sl'ecla de zahăr 
are un rol hotăritor pentru obține
rea de recolte mari la această cul
tură și, de aceea, nu trebuie admis 
ca ele să intirzie.

Cu aceeași răspundere trebuie să 
se acționeze și la efectuarea lucră
rilor de întreținere la floarea-soa
relui, cțjltură care a fost prășită 
mecanic în proporție de 18 la sută, 
iar manual — 52 la sută. Floarea- 
soarelui este o cultură care se dez
voltă foarte repede și. ca atare, 
trebuie prășită devreme. Or, și în

acest caz se constată diferențe 
mari între județe în ce privește 
proporția efectuării lucrărilor de 
intreținere. Dacă ne referim doar 
la județele situate în prima zonă 
agricolă, unde insămînțările s-au 
făcut din timp, se constată că 
prima prașilă mecanică a fost efec
tuată pe 70—80 la sută din supra
fețe în județele Ialomița, Buzău și 
sectorul agricol Ilfov și doar pe 5 
și. respectiv. 11 la sută in județele 
Dolj și Arad. A fost suplinită a- 
ceastă lucrare prin prașile manua
le ? Nicidecum. în județul Dolj, 
prima prașilă manuală a fost efec
tuată in proporție de numai 38 la 
sută, iar in județul Arad — 5 la 
sută. Sint tot atîtea dovezi că nră- 
șitul florii-soarelui poate si trebuie 
să fie mult intensificat.

A răsărit și inoepe să se dez
volte viguros și porumbul. Prin 
urmare, se impune ca și la această 
cultură să se treacă din plin, cu 
toate forțele la prășit. La această 
data lucrările sint la început, 
prima prașilă efectuindu-se meca
nizat pe II la sută din suprafețe, 
iar manual — pe 7 la sută. Rea
lizările din unele județe demon
strează că ritmul lucrărilor de în
treținere la porumb ar putea fi 
mult intensificat. Din datele refe
ritoare la stadiul efectuării primei 
prașile manuale rezultă că aceasta 
s-a făcut pe aproximativ 20 la 
sută din suprafețe în județele Olt, 
Giurgiu. Mehedinți și Satu Mare, 
în același timp, in județele Con
stanta, Tulcea. Timiș și Arad 
suprafețele prășite sint mici, re- 
prezentind sub 5 la sută din cele 
cultivate. Si in acest caz. sint de 
părere specialiștii, nu poate fi luată 
in considerare aprecierea că plan
tele sint miei, deoarece buruienile 
s-au înmulțit, iar intirzierea lu
crărilor de întreținere este în de
trimentul plantelor cultivate.

■ în aceste zile in care se hotă
răște nivelul recoltelor la toate 
plantele prăsitoare, lucrările de 
intreținere la aceste culturi trebuie 
să constituie o preocupare de prim 
ordin a organelor și organiza
țiilor de partid. Desigur, volumul 
lucrărilor de efectuat este foarte 
mare. însă diferitele culturi se 
dezvoltă eșalonat, in funcție de 
timpul cind au fost insămînțate și 
deci tot eșalonat le vine rindul la 
prășit. Prin urmare, pe măsură ce 
se termină prima prașilă la sfecla 
de zahăr, forțele de la sate să- fie 
concentrate pe terenurile culti
vate cu floarea-soarelui. iar apoi 
pe cele cu porumb. Acum nu este 
admisă nici o pauză. Fiecare zi, 
fiecare oră trebuie folosite din 
plin. Consiliile populare comunale, 
în virtutea atribuțiilor pe care le 
au, trebuie să mobilizeze la prășit 
pe toti locuitorii satelor. Obți
nerea de recolte mari este in inte
resul unităților agricole, al coo
peratorilor și mecanizatorilor, al 
economiei naționale și. do aceea, 
nu trebuie precupețit nici un efort 
pentru efectuarea lucrărilor de în
treținere la termenele stabilite și 
de bună calitate.

ÎN PAGINA A III-A: Relatări
ale corespondenților „Scînteii“ 

din județele Mureș, Dolj și Bacău
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Spirit de muncă revoluționar, eficient, in activitatea de partid
A

OTTORII NOȘTRI, CORESPONDENȚII NOȘTRI
O resursă inepuizabilă:

V

INIȚIA TIVA Șl EXIGENȚA COMUNISTA
Și-a spus cuvîntul buna organizare

De ani de zile, trimestrul I este 
considerat . — ' dacă ne putem ex
prima așa — „obsesia" activității 
economice și de partid din județul 
Gorj. De. ce „obsesie"? Simplu ! în 
acesț 1 rimestru, principalele ramuri 
industriale ale județului — mineri
tul. energetica, extracția r petrolului 
și economia forestieră — se con
fruntă. prin specificul lor de indus
trii „sub cerul liber", și cu dificul
tățile iernii. Și de ații de zile, cu 
rare, cu foarte rare excepții, în 
acest trimestru nu se realizează in
tegral sarcinile de plan. Dar iată 
că, în acest an. cea mai importantă 
unitate a industriei miniere — Com
binatul minier Rovinari — a reușit 
să 'învingă dificultățile iernii. * Nu 
numai că vși-a îndeplinit integral 
planul pe primiți trimestru al anu
lui. dar a realizat și o producție 
peste plan de aproape 350 000 tone 
cărbune energetic. O producție su
plimentară . care are o dublă im
portanță. Pe de o parte, pentru că 
relevă capacitatea organelor și or
ganizațiilor de partid, a consiliilor 
oamenilor muncii din unitățile celui 
mai mane combinat minier de a se 
organiza pentru o activitate cu înalt 
randament și pe timpul iernii. Pe 
de altă parte, pentru că producția 
suplimentară realizată a compensat 
în bună parte restanțele din aceeași 
perioadă ale celui de-al doilea mare 
combinat — cel din Motru — ceea 
ce a permis industriei miniere pe 
ansamblul ei să încheie primele 
trei luni ale anului cu o producție 
peste plan de 52 000 tone lignit. O 
dată cu depășirea „momentului cri
tic" al iernii, luna aprilie, deși n-a 
fost nici ea o lună efectiv de primă
vară, a înscris noi rezultate pozitive 
în activitatea Combinatului minier 
Rovinari și, din păcate, noi restanțe 
in a celui de la Motru. Incit, 
toate rezultatele bune obținute de 
Combinatul din Rovinari, 
șamblu.l celor patru luni 
minieră din județ nu și-a 
sarcinile de plan, deși față de ace
eași perioadă a anului trecut a 
registrat o producție 
2 milioane de tone.

Să vedem, așadar, 
determinat această 
bine — chiar dacă s-a produs 
mai. la njvelul unui combinat — in 
industria minieră ?

Este vorba, in principal, de schim
barea opticii față de modul in care 
trebuie condusă activitatea economi
că și de partid. Centrul de greutate 
al acesteia s-a muțat de la stadiul 
cînd, pentru rezolvarea unor proble
me deosebite, presante, pentru în
dreptarea unor stări de lucruri ne
gative, comitetul județean de partid 
le prelua el și acționa direct pentru 
soluționarea acestora, la acela al an
gajării cadrelor de conducere, a or- 

"gahizațillor de pa'rtid în primul rind, 
iii" găsirea soluțiilor; i

Analiza pregătirii frontului de 
lucru pentru iarna anului 1987 nu 
s-a făcut numai la sediile celor 
dotlă combinate, prilej cu care con- 
duoerile acestora obișnuiau să „ar
gumenteze" cu hîrtii în față, cit de 
temeinice sînt pregătirile, ci secre
tariatul comitetului județean de 
partid s-a deplasat in fiecare unita
te, a examinat la fața locului fie
care situație, fiecare informație, a- 
preciere și angajament. Reconside
rarea modului de a ajuta îndrepta
rea „din mers" a stărilor de 
cruri negative prin control 
extins — e drept, nu ațît 
mult cit e necesar ! — de
nivelul comitetului județean la 
al organizațiilor de partid. Acest fapt 
le ajută atit in. cunoașterea temei
nică a problemelor reale cu care se

■ confruntă comuniștii, colectivele de 
muncă, cit și in orientarea concretă, 
la momentul oportun, a propriei 
activități politice și organizatorice 
spre rezolvarea lor.

Analizele la fața locului ale bi
roului și secretariatului comitetului 
județean de partid —- modalitate
deosebit de eficientă de a pune în 
valoare inițiativa, . răspunderea și 
oapacitatea comunistă — s-au am
plificat și au pătruns pină la nivel 
de întreprindere, carieră, brigadă și, 
unde a fost cazul, chiar pînă la ni
velul 
Prin atragerea 
analizele Ia 
mis nu i

■ rativă a 
relevat și 
damentale ale rezultatelor

a

cu

an-pe 
industria 

realizat

neincadrarea schimburilor, pe mă
sura necesităților, cu cadre de con
ducere și tehnico-inginerești menite 
să asigure asistența tehnică. Pe 
bună dreptate, s-a apreciat că, fără 
aplicarea fermă in viață a unei ase
menea măsuri, nu este posibil să se 
asigure angajarea puternică a efor
turilor comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii pentru folosirea la 
înalt randament a utilajelor, pentru 
realizarea producției de cărbune pla
nificate. pentru depășirea sarcinilor 
de plan. Cînd s-a văzut că primul 
secretar, secretarii comitetului jude
țean de partid efectuează adevărate 
„schimburi de noapte" pentru a con
stata cum se asigură asistența teh
nică, pentru a orienta activitatea or
ganizațiilor de partid in aplicarea 
măsurilor stabilite, cind s-a aflat că 
cci negăsiți Ia post au fost chemați 
dimineața in fața comitetelor de 
partid și trași la răspundere, s-a 
înțeles că trebuie instaurată ordine 
și disciplină în primul rînd la 
velul cadrelor de conducere.

Orice control s-ar face astăzi 
levă faptul că asistența tehnică 
unitățile miniere, energetice și 
trol iere. in toate unitățile economice 
din județ nu mai este un simplu 
deziderat, ci o realitate evidentă, cu 
toate implicațiile ei pozitive asupra 
desfășurării proceselor de producție. 
„Statul major" al acestei acțiuni 
îl constituie organizațiile de partid. 
Săptăminal, fiecare comitet de partid 
analizează modul in care se asigură 
asistenta tehnică in cele trei schim
buri și primește raportul membru
lui sau membrilor săi care și-au 
desfășurat activitatea in schimburile 
respective.

îmbunătățirea asistentei tehnice, 
participarea cadrelor de conducere 
la soluționarea problemelor in toate 
schimburile, amplificarea activită
ții politico-organizatorice pentru 
întărirea ordinii și disciplinei se 
cer continuate și in celelalte uni
tăți, în special. în cele din industria

țiilor de partid, cit 
oamenilor muncii,

- regulă, problematicii abordate din 
domeniul economic) ; b) analize con- 
statative, rutiniere, care nu exprimă 
concluzii clare și direcții imediate de 
acțiune (acest tip de analize vizează, 
în principal, activitatea politico- 
organizatorică, cea care, prin natura 
ei, conferă conținut și eficiență acti
vității de partid) ; c) analize care iși

și al consiliilor 
aparține, de

propun una și abordează alta (acest 
tip îl generează, surprinzător, anali
zele consacrate examinării activității 
secțiilor comitetului județean de 
partid, care, in loc de o autentică 
autoanaliză, de o examinare a acti
vității de ansamblu și a fiecărui ac
tivist in parte, sint transformate in 
transmiteri de sarcini și critici la 
adresa organelor și organizațiilor de 
partid).

Răspundere maximă, la toate eșaloanele 
de decizie, pentru problemele prioritare

ni'

re
in 

pe-

mai mare

ce factori 
schimbare

Sînt multe probleme care au 
statut de „prioritate" intr-un județ 
devenit, practic, cel mai mare pro
ducător de materii prime energetice 
și de energie electrică. Și. totuși, la cunoașterea exactă a stărilor de lu- 
o examinare riguroasă, cîteva se . 
impun atenției in mod deosebit. 
Vom incepe cu cele referitoare la 
realizarea programelor de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
proceselor de producție.

In timpul documentării am con
statat că aceste programe nu sînt 
peste tot tratate ca o adevărată 
„strategie revoluționară" a acestui 
cincinal. Două exemple sînt conclu
dente in acest sens. In cadrul termo
centralei Turceni, cea care se con
fruntă cu cele mai multe dificultăți 
în realizarea sarcinilor de plan, 
există un program de modernizare 
obișnuit (cel elaborat de conducerea 
unității), există unul prioritar (cel 
vizînd modernizarea grupurilor) și 
există un mare număr de măsuri 
adoptate în ultimul an și patru luni 
pentru redresarea generală a situa
ției acestei unități. O analiză efec- 
tuată la fața locului de secretariatul 
comitetului județean a pus organul 
de partid în situația nu de a evalua 
aceste programe, de a examina sta
diul lor de eficiența, ci de a cere con
ducerii întreprinderii să intervină la 
centrală și ministerul de resort pen
tru unificarea intr-un singur pro
gram, care să poată fi urmă- 

aplicat. proiectata

putin iși găsește locul în cadrul lor 
— ca să nu spunem deloc — activi
tatea organizațiilor de partid. Or. a- 
semenea analize pot determina, prin

lu- 
s-a 
de 
la 

ce)

unui complex de mecanizare, 
activului de partid, 

fața locului au per- 
soluționarea ope- 

ci au 
din cauzele fun- 

slabe :

numai
unor probleme,

i una

COMITETUL JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R

energetică, petrolieră, chimică și a 
lemnului, care au importante res
tanțe. Dacă la extracția țițeiului 
restanțele față de plan reprezintă 
numai o proporție de circa 6 la sută 
și 'Sint perspective imediate de re
cuperare. mai ales datorită rezulta
telor bune obținute de Schela Ți- 
cleni ia producția de energie elec
trică. ambele termocentrale — Ro- 
vinari și Turceni — au acumulat 
importante nerealizări, care solicită 
intervenții mult mai eficiente atit 
din partea comitetului județean de 
partid, a organizațiilor de partid din 
aceste unități, cit și din partea cen
tralei și ministerului de resort.

Eforturile comitetului județean de 
partid pentru creșterea contribuției 
activității politico-organizatorice la 
indeplinirea sarcinilor de plan se 
regăsesc, evident, in multe acțiuni. 
Alte două din ele ne-au reținut in 
mod deosebit atenția. Este vorba, 
în primul rînd, de angajarea efecti
vă a activității politico-educative in 
mobilizarea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii la indeplinirea 
sarcinilor economice. Iar în al doilea 
rind. de generalizarea sistematică a 
experienței pozitive. Au fost elabo
rate programe pe întregul an privind 
activitățile politico-ideologice și cul
tural-educative pentru principalele 
ramuri ale economiei județului, pre
cum și un cuprinzător program .con- 
ținind acțiunile de propagandă teh- 
nico-economică și de creație tehnico- 
ștlințifică. A fost alcătuit un program 
complex de transmitere a experien
ței înaintate. Sint măsuri bune, fără 
îndoială, dar ele nu exclud observa
ția că prea puține din acțiunile po
litico-educative, inițiate pe ramuri 
de activitate, au demarat la timp și, 
mai ales, la nivelul de calitate și 
eficiență preconizate.

determină în modCalitatea analizelor
hotărîtor calitatea muncii

Cuprinderea problemelor, calitatea 
analizelor efectuate, consistența spri
jinului acordat pe baza concluziilor 
și învățămintelor desprinse, determi
nă in munca de partid, in bună 
parte, eficiența întregii activități. 
O schiță . statistică, 
mară, a problemelor analizate in 
plenarele comitetului județean, șe- 

■ dintele de birou și secretariat 
oferă indiscutabil posibilitatea unor 
concluzii și învățăminte. Ce structu
ră au avut problemele examinate pe 
parcursul anului trecut și al primelor 
patru luni din acest an de către 
comitetul județean de partid și orga
nele sale de lucru ? In cele cinci ple
nare desfășurate în această perioa
dă au fost analizate 10 probleme 
economice, 10 cu tematică organiza
torică, nici una cu conținut politico- 
ideologic și nici una consacrată per
fecționării stilului de muncă ; in cele 
16 ședințe de birou — 33 probleme 

’ economice, 11 cu caracter organiza
toric, 6 cu tematică politico-ideolo- 
gică și cultural-educativă, 4 consa
crate stilului de muncă, 8 cu conținut 
social și 16 cu caracter obligatoriu ; 
in cele 16 ședințe de secretariat — 
31 probleme economice, 8 consacrate 
activității organizațiilor de masă și 
obștești. 6 pe tema activității des
fășurate de consiliile oamenilor mun
cii și 16 informări cu caracter obli
gatoriu.

în perioada la care ne refe
rim, comitetul județean a exami
nat peste 140 de probleme, de o com
plexitate evidentă. Practic, in
tr-un interval de un an și patru luni, 
n-a existat unitate mai importantă, 
organizație de partid mai. importan
tă, domeniu de activitate care să nu 
fi fost analizate. Ceea ce exprimă 
un efort constant pentru cuprinderea 
tuturor problemelor, pentru perfec
ționarea activității in toate domeni
ile. Și totuși, atit in anul trecut, cit 

^și in primele 4 luni din acest an, in

schiță 
a

lie și su-

sectoarele de bază ale econBmiei ju
dețului — energetică, minerit, ex
tracția țițeiului, dar nu numai în 
acestea — se înregistrează importan
te restanțe in indeplinirea sarcinilor 
de plan. în aceste condiții, se pune 
in mod firesc întrebarea : ce efi
ciență au avut (sau de ce nu au avut 
in toate cazurile) multiplele analize 
efectuate de comitetul județean de 
partid ? Răspunsurile, pe baza cer
cetării faptelor, a discuțiilor purtate 
cu membri ai comitetului județean 
de partid, converg către două expli
cații. Pe de o parte, unitățile de 
bază ale economiei județului — cele 
din energetică, minerit si petrol 
în special — se 
probleme complexe, 
lutionare nu-si are originea 
mai in activitatea, bună sau 
puțin bună, desfășurată de organele 
și organizațiile de partid. Pe de alta, 
situația statistică înfățișată arată că 
munca de concepere a propriei acti
vități de către comitetul județean are 
nevoie de perfecționări, că e necesa
ră o cuprindere mai echilibrată a 
tuturor domeniilor activității de 
partid si o ancorare mai puternică 
a acesteia in indeplinirea sarcinilor 
economice — unicul criteriu de apre
ciere a calității și eficientei aces
teia.

O privire atentă asupra analizelor 
efectuate de comitetul județean de 
partid, de organele sale de lucru 
relevă constatări care invită la o re
flecție mai profundă asupra conținu
tului activității de partid. Analizele 
efectuate in anul trecut și in primele 
patru luni din acest an se încadrea
ză in trei tipuri distincte : a) analize 
argumentate, combative, critice și 
autocritice, generatoare de concluzii 
și învățăminte pentru perfecționarea 
activității (acest tip de analize, deși 
înclinate adeseori spre tehnicism, in 
dauna reliefării stilului de condu
cere atit la nivelul organiza-

confruntă 
a căror

cu 
so- 
nu- 
mai

Prospețimea 
unui cartier tînăr

^Cartierul „Pargul tineretului" din 
Capitală, datorită strădaniei cetă
țenilor și edililor din sectorul 4, se 
extinde continuu, zestrea dotărilor 
social-culturale crescind intr-un 
ritm deosebit de viu, spre satisfac
ția celor care locuim in perimetrul 
din vecinătate. Mă voi referi doar 
la una din artere : latura estică, 
respectiv Calea Văcărești, Locul 
vechilor maghernițe a fost luat de 
un modern ansamblu de blocuri, ce 
incintă privirile prin frumusețea și 
varietatea lor arhitectonică, blocuri 
dotate la parter cu unități comer
ciale și de prestări servicii către 
populație. Nu încerc să le enumăr 
pe toate, deoarece sint foarte mul
te și diversificate. Trebuie să pre
cizez că la dezbaterile care au loc 
cu ocazia adunărilor „Tribunei de
mocrației" cetățenii fac edililor 
numeroase propuneri privind dotă
rile și acțiunile de înfrumusețare a 
cartierului, pentru ca acesta să fie. 
așa cum ii este și numele, mereu 
tinăr. Menționăm propunerile pri
vind participarea cetățenilor la cu
rățenia străzilor. Ia extinderea 
spațiilor verzi, la educarea acelora 
care mai știrbesc din frumusețea si 
curățenia cartierului și mediului in 
care trăim și muncim,

Gheorqhe TOMOZEI,
corespondent voluntar

N-ar fi utilă o... 
revenire ?

Se cunoaște însemnătatea econo
misirii combustibilului și energiei, 
care stimulează eforturile și iniția
tivele colectivelor de muncă. Se 
pare însă că nu toți au înțeles 
cum să gospodărească mai bine 
energia și, indeosebi, să stăvileas
că risipa. Semnalăm, astfel, cazul 
transporturilor efectuate de mași
nile care aprovizionează centrele 
de piine din zona Floreasca din 
Capitală. Pină acum o lună aceste 

. unități erau aprovizionate zilnic de 
întreprinderea de panificație Paju
ra. cu patru mașini, care aduceau, 
în patru transporturi, toată plinea 
necesară, după un program echita
bil, pe principiul foarte economi
cos „plin-plin". Toți cetățenii erau 
satisfăcuțl atit de calitatea piinii. 
cit și de orele de venire a mași
nilor cu sortimentele solicitate. De

ființă un magazin specializat care 
să ofere cetățenilor plante medici
nale, cit și produse obținute din 
acestea (siropuri, tincturi, unguen
te ș.a.), magazirt care ar fi de un 
real folos oamenilor, dar și ideii 
că nu există medicament mai bun, 
decit acela pe care natura ni-I 
pune la dispoziție.

Ion MICUȚ,
Curtea de Argeș

Refuz nejustificat
Am cumpărat de la unitatea co

mercială nr. 107 (EL-BA) din car
tierul Micro 39 B Galați, la data 
de 13.XII.1986, un stabilizator de 
tensiune în valoare de 543 lei, dar 
care, la folosire, s-a dovedit defect. 
Cum era și firesc, m-am prezentat 
de indată la unitatea prestatoare 
specificată pe foaia de garanție, 
pentru efectuarea reparației. Am 
fost insă refuzat pe motiv că ei 
„nu se ocupă" cu repararea stabi
lizatoarelor, fiind îndrumat să iau 
legătura cu Direcția comercială ju
dețeană Galați, care poate dispune 
schimbarea aparatului defect cu 
altul in stare de funcționare. Pe 
baza unei notițe, am fost trimis la 
magazinul de desfacere pentru a 
mi se înlocui aparatul defect sau 
a se restitui contravaloarea lui. 
Dar... am făcut peste 5 deplasări 
de la direcție la magazin și invers, 
fără ca pină astăzi să se rezolve 
ceva. Rog ziarul să semnaleze ca
zul forurilor competente pentru a 
nu mai fi purtat pe drumuri.

Costache ARISTIDE,
pensionar
Galați, cartierul Micro .39 C, 
bloc C 2, ap. 26

la un timp însă, aprovizionarea 
respectivă cade in sarcina între
prinderii de panificație Dîmbovița, 
care folosește tot 4 mașini, dar in 
10—12 drumuri pe zi, la ore nepo
trivite ,și la intervale scurte de 
5—35 minute. Distanța parcursă 
fiind mult mai mare, consumul de 
carburanți crește pe măsură.

Dau numai un exemplu. Intr-una 
din zile, intre orele 7,05—15,35, la 
centrul de piine din Calea Floreas
ca nr. 118 s-au perindat 10 mașini 
cu cite... un sortiment sau două de 
piine.

Tinind scama de aceste aspecte, 
inclusiv de faptul că aproviziona
rea și desfacerea piinii in aseme
nea condiții creează multe incon
veniente, atit gestionarilor, cit si 
cetățenilor, n-ar fi utilă reanaliza- 
rea situației sau. poate, revenirea 
la formula inițială ?

Mircea HAemU,
Calea Floreasca nr. 118, 
ap. 17, București

Plantele medicinale 
- în permanentă 

actualitate
în ultimii ani — timp in care au 

apărut la noi mai multe cărți ex
trem de valoroase pe această temă 
— nu numai cadrele de specia
litate, ci și populația manifestă un 
interes tot mai mare față de folo
sirea plantelor medicinale in tera
peutica umană și veterinară.

.La cele două farmacii din orașul 
nostru, Curtea de Argeș, se aduc, 
ce-i drept, produse Plafar, dar, din 
păcate, in mod sporadic și in can
tități cu totul insuficiente.

Consider, de aceea, că ar fi bine 
ca și la Curtea de Argeș să ia

cruri. prin contactele cu comuniștii, 
orientarea fermă a activității organi
zațiilor de partid spre creșterea ro
lului lor politic in solutionarea pro
blemelor. spre perfecționarea meto
delor muncii, politico-organizatorice 
in abordarea acestora, Fără a încor
pora în ele si o asemenea condiție 
esențială, analizele la fata locului se 
pot îndrepta ușor — ceea ce nu e 
menirea lor — spre un ..dispecerat" 
economic, și nu spre o metodă poli
tică eficientă de sprijinire a colecti
velor de muncă, a organizațiilor de 
partid.

Cam în același mod se prezintă 
efectul programelor de modernizare 
și în unitățile petroliere — cu excep
ția schelei de extracție Țicleni — și 
în multe din unitățile miniere. 
Cum se explică această situație ? Pe 
de o parte, comitetul județean de 
partid nu și-a stabilit o strategie 
clară de îndrumare și control în 
acest domeniu (dovadă că îrj nici o 
plenară sau ședință de birou nu s-a 
analizat nici anul trecut, nici în acest 
an, în mod distinct, o asemenea pro
blemă). Pe de altă parte, acesta n-a 
cerut — deși are acest drept — cen
tralelor și ministerelor de resort să 
intervină cu toată răspunderea pen
tru coordonarea aplicării programe
lor respective, pentru a efectua ana
lize la fața locului.

In județul Gorj — prin im
portanța pe care acesta o prezintă 
pentru asigurarea bazei energetice — 
sînt angajate în rezolvarea proble
melor mai multe ministere, cen
trale, institute de proiectare și cer
cetare. Aici vin săptăminal, cum e 
firesc, zeci de delegați. Cu excepția 
unor miniștri și miniștri 
ceilalți, 
rectori generali, 
tanti. L. _____  ______ _____
conlucrează efectiv cu comitetul ju
dețean de partid in rezolvarea pro
blemelor pentru care se deplasează, 
stabilesc modalități comune pentru a 
asigura soluționarea lor la timp. 
Absența acestei legături, a unor in
strumente clare de lucru nu-i dau 
comitetului județean posibilitatea să

adjuncți, 
în marea majoritate di-

directori, proiec- 
în foarte puține cazuri

Pe scurt, din scrisori
• O nouă premieră industrială gorjeană. Constructorii de mașini- 

unelte pentru presare si forjare din Tg. .Tiu au trecut la fabricarea unui 
nou produs. Este vorba de mașina de injectat mase plastice (tip MI-6 300/ 
2 200 TP). un adevărat colos, cu o greutate de... 120 tone. Noul produs 
urmează a fi livrat atit unor întreprinderi de mase, plastice, cit și între
prinderilor de autoturisme „Dacia" și „Oltcit", inlăturind aducerea din 
import a unor astfel de mașini speciale. (Ion Tarbac, corespondent vo
luntar. Tg. Jiu). • tn așteptarea trenurilor care să-i ducă spre locurile 
de mim'că din afara orașului nostru, călătorii din gara situată în cartierul 
Craiovița Nouă sînt nevoiți să rămină tot timpul in picioare, deoarece 
peroanele sînt lipsite de bănci. Ținînd cont de numărul mare de oameni, 
printre care se află, inevitabil, și bătrini, femei gravide sau cu copii 
in brațe, rugăm edilii urbei să doteze sus-pomenitele peroane cu... mult- 
așteptatele bănci. (Pavel Bălan, muncitor. Craiova).

Vă informăm despre:
și-a propus-o 
de partid a 

______ _ _ ia de Ia zero. Dar în 
alte, părți ? Alte două analize des
fășurate în timpul documentării __________
noastre la alte unități importante — exertffb Oontrolul' de 'partid necesar' 

asupra măsurilor’stabilite, să brien- ’ 
teze activitatea organizațiilor de 
partid pentru urgentarea aplicării lor 
în practică. Pe de altă parte, ar fi 
necesar — așa cum ne-au sugerat 
mulți din secretarii 
care am stat de vorbă 
nizațiile de partid din 
cei trimiși să rezolve 
bleme in unități din 
în special în cele producătoare de 
materii prime energetice, să le so
licite rapoarte privind activitatea 
personală, pe baza cărora să se pro
nunțe asupra eficienței muncii lor, a ’ 
deplasărilor efectuate. Pentru că și 
de eficienta muncii lor depinde so
lutionarea mai operativă a mul
tora din problemele stringente pentru 
județul Gorj și. pe plan larg, pentru 
economia națională.

analiză pe care 
comitetul județean 
trebuit s-o

respectiv combinatul pentru prelu
crarea lemnului și întreprinderea de 
articole tehnice din cauciuc, ambele 
din municipiul Tg, Jiu — s-au în
cheiat, în general, cu aceleași rezul
tate. S-a constatat că programe 
există, că ele sînt analizate perio
dic de comitetele de partid, de con
siliile oamenilor muncii, dar efectele 
nu se arată a fi pe măsura cerin
țelor și a prevederilor. Prezenta la 
mai multe din analizele de secreta
riat la fata locului, ce s-au desfă
șurat în timpul documentării, ne-a 
dat posibilitatea să găsim și una din 
explicațiile pentru care nu toate de
termină in activitatea practică efi
cienta scontată. In aceste analize sint 
aduse în prim plan multe, foarte 
multe din problemele presante cu 
care se confruntă unitățile. Dar prea

de partid cu 
— ca și orga* 
care fac parte 
anumite pro- 
județul Gorj,

măsuri fermeObiective clare 
pentru traducerea lor în viață

S-a văzut din cele relatate pînă 
acum cit de complexe și de dificile 
sint problemele cu care se confruntă 
organele și organizațiile de partid 
din județul Gorj, cit de importantă 
este soluționarea lor in mod cit mai 
eficient, de bună seamă și prin creș
terea calității și eficienței muncii de 
partid. în legătură cu angajarea mai 
puternică a activității politico-orga
nizatorice pe acest drum — unicul în 
măsură să asigure promovarea unei 
munci de calitate in activitatea fie
cărei organizații de partid — tova
rășul Vasile Bulucea, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, 
ne-a spus : „Sintem conștienți că re
zultatele pe care le-am obținut atit 
anul trecut, cit și in perioada scursă 
din acest an. mai ales la producția 
de energie electrică, țiței, cărbune, 
ciment ș.a., nu sint pe măsura ce
rințelor economiei naționale și a po
sibilităților noastre. Ne confruntăm 
cu multe probleme, avem de recu
perat importante restanțe la produse 
de bază, de înlăturat multe neajun
suri.

In anul 1987, județul Gorj va con
tinua să dețină un rol important in 
asigurarea bazei energetice și de ma
terii prime a țării, prin creșterea ca
pacităților de producție la termocen
trala Turceni. prin majorarea consi
derabilă a sarcinilor de plan la căr
bune, petrol și gaze naturale, tn acest 
scop, obiectivul principal căruia ii 
acordăm toată atenția il constituie 
intrarea in producție la termenele 
prevăzute șl la întreaga capacitate a 
investițiilor planificate. Urmează să 
realizăm in acest an un volum de in
vestiții de 13,2 miliarde lei, concre
tizate in noi capacități de producție 
miniere și energetice, in noi sonde 
de țiței și gaze, in noi amenajări 
hidroenergetice, in peste 3 200 apar
tamente și alte obiective social-cul
turale și edilitar-gospodărești. tn 
același timp, toate forțele organelor 
și organizațiilor noastre de partid 
sint indreptate spre redresarea pe 
ansamblu a activității din energetică, 
minerit și petrol, prin înscrierea 
acestor sectoare pe coordonatele unor 
rezultate constant bune, in măsură 
să satisfacă cerințele economiei na
ționale. în spiritul indicațiilor și 
orientărilor formulate de secretarul 
general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu. la 
al P.C.R. din 24—23 
Consfătuirea de lucru 
economice de la C.C.
baza unor analize exigente, critice și 
autocritice, efectuate asupra activită
ții desfășurate pină acum, au fost 
inițiate măsuri politico-organizatorice 
temeinice, programe de lucru menite 
să asigure organizarea mai bună a

tovarășul 
Plenara C.C. 
martie și la 
pe probleme 
al P.C.R., pe

muncii. Activiștii comitetului jude
țean de partid au fost repartizați pe 
obiective pentru a răspunde, pe 
toată durata anului, de aplicarea mă
surilor stabilite pentru recuperarea 
restanțelor la producția fizică si rea
lizarea programelor de investiții. Ani 
cerut și cerem din partea tu
turor, a intregului nostru activ 
de partid, care cuprinde peste 10 000 
de cadre, să dovedească mai multă 
inițiativă și fermitate pentru prein- 
ttmpinarea neajunsurilor, pentru ca 
toate măsurile pe cure le adoptăm 
să fie aduse la îndeplinire, să mani
feste spirit revoluționar, antici
pativ, de prevedere, pentru a nu 
mai fi luați prin surprindere de 
anumite greutăți și lipsuri. Sintem 
preocupați, de asemenea, și acționăm 
cu toată hotărirea incă din această 
primăvară, pentru creșterea rolului 
agriculturii în viața județului, prin 
înfăptuirea, cu ajutorul ministerului 
de resort, a programului de îmbună
tățiri funciare, inițiat de conducerea 
partidului, pentru recuperarea și pu
nerea in valoare în mai mare mă
sură a suprafețelor afectate de ca
rierele de cărbune, pentru realizarea 
unor producții de cereale superioare, 
pentru așezarea zootehniei și pomi
cultura pe locuri in concordanță cu 
condițiile naturale bune de care dis
pune județul.

Pentru a ne îndeplini în condiții 
cit mai bune aceste sarcini, intensi- 
ficind efortul propriu, mobilizin- 
du-ne toate forțele, solicităm, la rin- 
dul nostru, unor ministere, institute 
de proiectare și cercetare să parti
cipe mai activ la aplicarea riguroa
să, cu promptitudine și la un 
înalt nivel calitativ, a programelor 
de măsuri prioritare adoptate pentru 
modernizarea sectoarelor minier și 
energetic".

Sînt direcții de acțiune conturate 
cu claritate. Modul in care s-a ac
ționat și se acționează pentru trans
punerea lor in viată, prin angajarea 
fermă a tuturor forțelor, prin mu
tarea centrului de greutate al muncii 
de partid in unități, prin întărirea 
spiritului de răspundere la toate eșa
loanele de decizie și acțiune, atestă 
că organizația județeană de partid 
Gorj se află pe drumul perfecționării 
propriei activități, a stilului 
muncă. Ceea ce reprezintă. în 
garanția ridicării la un nivel 
tiv superior a rolului politic
ganelor și organizațiilor de partid in 
conducerea întregii activități econo- 
mico-sociale.

Constantin PRIESCU 
Alexandru PINTEA 
Dumitru PRUNA

său de 
esență, 
calita- 
al or-

Noi linii de tramvai în Capitală
Irripresionăntă prin proporții ' și 

dinamism constructiv, opera de 
dezvoltare și remodelare urbanis
tică a Capitalei, care se desfă
șoară sub directa îndrumare a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu
prinde in mod unitar toate struc
turile orășenești. Construcția unor 
moderne ansambluri de locuințe, 
prevăzute cu dotări comerciale, 
social-culturale, de servire a 
populației, zone de destindere și 
agrement, este completată cu lu
crări edilitare de amploare, cum 
sint asanarea și regularizarea riu- 
lui Dîmbovița, refacerea și extin
derea rețelelor tehnico-edilitare, 
înzestrarea Bucureștiului cu un 
sistem de drumuri moderne, pre
cum și crearea unei rețele de 
transport în comun cit mai adec
vate.

In ultima perioadă, prin efortu
rile conjugate ale constructorilor 
de noi artere de circulație și ale 
lucrătorilor de la întreprinderea 
de transport București au fost 
realizate citeva trasee de tramvai 
deosebit de utile. Practic, începînd 
de la sfirșitul lunii aprilie, la dis
poziția publicului călător , au fost 
puse incă ' pa'tru linii de tramvai
— 35, 5, 50 și 15 — cu trasee pe 
direcțiile nord-sud, nord-est. vest- 
est, trecînd în apropierea centru
lui Capitalei. Din convorbirea avu
tă la I.T.B. cu tovarășii Constan
tin Popescu, director adjunct, și 
Nicolae Stoia, șeful serviciului cir
culație și mișcare, am reținut 
unele amănunte de larg interes ce
tățenesc.

Linia de tramvai 35 străbate un 
traseu lung de 18 kilometri, ince- 
pînd de la depoul I.T.B. situat pe 
platforma industrială Militari pînă 
la bd. Schitu Măgureanu. trecind 
prin bd. Preciziei, str. Valea Cas
cadelor, str. E. Bodnaraș. noua ar
teră Grozăvești, unde traversează 
podul cu același nume. Apoi merge 
în continuare pe șos. Orhideelor, 
bd. Dinicu Golescu. deci in apro
piere de Gara de Nord, coboară pe 
str. Berzei și face bucla de intoar- 
cere lingă Cișmiglu.. In jurul da
tei de 1 iunie, cind va fi terminat 
tronsonul aflat în lucru de pe str. 
E. Bodnaraș. se va renunța la cel 
ocolitor din prezent (prin str. Ale
xandru Moghioroș, Calea 13 Sep
tembrie, șoseaua Panduri, bd. Ho 
Și Min). mult prea lung. Noul 
tronson va permite și reluarea tra
seului liniei de tramvai 25, intre 
depoul I.T.B. Militari și C.F.R. 
Progresul. Linia tramvaiului 25 are 
lungimea de 17 km. din care circa 
6 sint nou construiți.

După punerea in funcțiune a li
niei 35 a fost suspendată linia de 
autobuz 137 și s-a pus in func
țiune linia de autobuz 221, care 
face legătura între CET vest și 
cartierul Tudor Vladimirescu, prin 
prelungirea E. Bodnaraș, străzile 
Valea Oltului, Valea Ialomiței, 
Drumul Taberei, Alex. Moghioroș, 
bd. Ghencea, cu punctul de intoar- 
cere in zona stadionului Steaua. 
Această linie va transporta nu
meroșii călători din marele cartier 
Drumul Taberei, precum și pe cei 
ce utilizează diferitele mijloace de 
transport cu care se intersectează
— tramvaiele 3, 8, 37, troleibuzele 
69, 71. 84, 93 și autobuzele 105, 173, 
303 și 368.

Linia de tramvai 15 reprezintă o 
veritabilă magistrală, lungă de pes
te 15 km, din care traseul nou con
struit măsoară aproape 3 km. Por
nind de Ia depoul I.T.B. din șos. 
Alexandriei, tramvaiele liniei 15 
străbat Calea Rahovei. șos. Viilor, 
bd. Mărășești, podul și pasajul

cu același nume, 
recent construite, 
se merge mai de
parte pină la intra
rea în satul Cățelu. 
Noul parcurs al 
liniei 15 unește an
samblurile de lo
cuințe din sud-ves- 
tul orașului cu 
marile zone indus
triale din extremi
tatea de sud-est, 
apropiindu-se de 
partea centrală și 
magistralele sale 
de metrou. De
ocamdată, această 
linie funcționează 
cu vagoane tip 
V3A, avind o ca
pacitate de 300 că
lători, urmind ca 
în viitor să fie in
troduse trenuri 
urbane cu o capa
citate dublă. ' Tot
odată, intr-o per
spectivă nu prea 
îndepărtată, se va 
realiza și tronsonul 
definitiv, care in
cepe imediat după 
ieșirea din pasajul 
Mărășești și ajunge 
la Poșta Vitan, pe 
o nouă arteră a- 
flată în construc
ție.,

Liniile de tram
vai 5 și 50. Pe axa 
nord-sud a orașu
lui, cu un trafic 
deosebit de intens, 
s-a realizat o nouă 
arteră de transport 
în comun cu tram
vai. Liniile de 
tramvai 5 și 50 
străbat, parțial, un 
traseu comun, care 
începe la bd. Aero
gării (latura dreap
tă a Aeroportului 
Bănoasa), trecind 
peste noul pasaj 
suprateran Bănea- 
sa, prin cartierul 
Electronicii, pe str. 
Barbu Văcărescu și 
pină la șos. Ștefan 
cel Mare, unde se 
despart. De aici, 
tramvaiele liniei 5

Noua linie de tramvai de pe str, Barbu Văcărescu
Foto : Eugen Dichiseanu

sint îndrumate, 
temporar, pe str. Galați, către 
centru, apoi traversează bd. Re
publicii pină la Calea Mașilor 
și intorc, la fel ca tramvaiele 
16, 19, 21, în Piața 1848. Intr-un 
viitor apropiat, cind va fi dată in 
folosință calea de rulare in curs 
de execuție pe străzile Tunari, 
Alecu Russo și Orientului, ele vor 
funcționa pe acest tronson defi
nitiv pină la Piața Galați, de unde 
va fi reluat actualul parcurs. Apoi, 
după amenajarea viitoarei artere 
de circulație majoră Mircea cel 
Mare, traseul liniei 5 se va pre
lungi pe acest bulevard, va trece 
peste noul pod Timpuri Noi. în- 
șcrlindu-se pe str. Linăriei. aflată 
in curs de lărgire — apoi pe Calea 
Șerban Vodă, la Piața Pieptănari 
etc. tn momentul de fată, linia 
tramvaiului 5 are o lungime de 8.7 
km, din care aproape 6 km nou 
construiți. In ceea ce privește li
nia de tramvai 50. aceasta ur
mează ruta bd. Ștefan cel Mare, 
șos. Mihai Bravu. bd. I. B. Tito, 
str. L. Rebreanu. bd. 1 Decembrie 
1918 și face bucla de întoarcere la 
Întreprinderea „23 August", străbă- 
tind, din nord spre sud-estul Capi
talei o distanță de 15 km, din care

6 reprezintă cale de rulare nou 
construită. Ambele linii de tram
vai scurtează, așadar, drumul către 
poarta aeriană internă a tării și 
către frumoasa zonă de agrement 
Bănea sa-Herăstrău.

Tn urma cererilor adresate de 
mai mulți locuitori ai Capitalei, 
I.T.B. a luat și alte măsuri care 
vin in intimpinarea doleanțelor că
lătorilor. Astfel, a fost prelungită 
linia de tramvai 39 de la stația 
Șura Mare la C.F.R. Progresul, pe 
o lungime de 3,5 km. Totodată, 
s-a prelungit linia de autobuz 173 
pe același traseu, iar linia de au
tobuz 275 s-a prelungit de la Piața 
Pieptănari la Liceul Gh. Șincai. 
După finalizarea lucrărilor la pa
sajul Lujerului, linia de tram
vai 41 va fi prelungită pină in car
tierul Drumul Taberei, prin str. 
Alex. Moghioroș și bd. Ghencea, 
urmind să întoarcă la intrarea in 
cartierul Tudor Vladimirescu.

Există, desigur, și alte proiecte, 
în studiu, care se vor materializa 
pe măsură ce constructorii avan
sează cu lucrările de dezvoltare șl 
modernizare edilitar-urbanistică a 
Capitalei.

Gabriela BONDOC

t
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CULTURI BINE ÎNGRIJITE!
Aceasta este acum răspunderea principală a lucrăturilor din agricultură, 

a conducerilor de unităti, a organizațiilor de partid
MUREȘ:

în actualitate — prășitul porumbului
i In județul Mureș, pe măsură ce 

se incheie prașila a doua manuală 
la sfecla de zahăr, cooperatorii, ca 
și alți locuitori ai satelor participă 
la efectuarea lucrărilor de întreți
nere pe cele 52 910 hectare cultivate 
cu porumb. La început', lucrările s-au 
desfășurat cu nrcădere in unitățile 
agricole din Cimpia Transilvaniei, 
dar acum, oe măsura dezvoltării 
plantelor, favorizată si de ploile că
zute în ult’ma perioadă, aria de 
lucru s-a extins și în unitățile din 
nordul județului.

In raidul întreprins Prin unități 
mari cultivatoare de porumb aveam 
să constatăm că specialiștii și cadre
le de conducere asigură buna desfă
șurare a prfc-Ș'ei. acordind, totodată, 
atenție cahtății lucrărilor, in princi
pal. menținerii densităților stabili
te. In cooper.-'tive'e agricole din con
siliul agroindustrial Sărmașu, po
rumbul o—>nâ o stlnrafață de 3 800 
hectare, dintre care 1 500 hectare în 
cultură intensivă. „Cu producția me
die la hectar realizată in anul pre
cedent ne-am situat P" un loc 
fruntaș oe iudei — ne snune Simion 
Suciu. președintele consiliului agro
industrial. In condițiile acestui an, 
cind sb'rei de vegetație este exce
lentă. iar densitățile medii sint cu
prinse intre 60 000—80 000 plante re
coltările, Ia hectar, avem ambiții mult 
mai mari. angaiat să obținem
producții me,4ii dț> peste 6 000 kg 
boaho ! < hectar, iar pc 1 500 hectare 
— 20 000 ke n-'rumb stiu’eți la hec
tar". Pentru r'”iliz',''ea unor aseme
nea niveluri l-i el"’luarea orasi’"’ 
manuale- participă zilnic peste 3 000 
de' cooperatori si se fo’osesc peste 
200 <1- .cultivatoare. La data docu
mentării r> ->stre m coope-'tivele 
agricole Balda. Mihesu de Cininie, 

\ Răzoare. Sinpet.ru și altele, pe solele
_________________________________  

cu plante mai slab dezvoltate se 
execută, simultan cu prașila meca
nică. fertilizarea suplimentară. Ca 
urmare a bunei organizări a activi
tății in cîmp, în numai două zile, 
prima prașila mecanică a fost efec
tuată pe 290 hectare, iar cea manuală 
— pe 140 hectare. Cit despre calita
tea lucrărilor executate — un singur 
argument. ..Din sondajele făcute de 
noi — ne spune Alexandru Bărbat, 
inginerul-șef al cooperativei agricole 
Șău.iia. de Cimpie — rezultă că s-a 
asigurat o densitate de 60 000—70 000 
plante recolta bile la hectar". „Nu nu-

DOLJ:

în nici un fel să nu fie diminuată 
densitatea plantelor

La Consfătuirea pe țară a cultiva
torilor sfeclei de zahăr, ce a avut loc 
la începutul acestui an l.a Craiova, 
cercetătorii și specialiștii cu o bogată 
experiență în cultivarea sfeclei de 
zahăr arătau convingător că de ca
litatea prașilelor și de executarea lor 
la timp depind in mod hotărîtor ca
litatea și cantitatea producțiilor ob
ținute. Pornind de, la acest adevăr 
de necontestat, precum și de, la fap
tul că precipitațiile dese și abun
dente din ultima perioadă au favori
zat atit dezvoltarea rapidă a apara
tului foliar al plantelor, cit si 
creșterea bruscă, a buruienilor, 
lucrătorii, ogoarelor doljene acor
dă o atenție cu totul aparte lu
crărilor de întreținere a sfeclei de 
zahăr, cultură ce ocupă în acest an 

mai densitatea ntare, dar și prașilele 
efectuate ori de cițe, ori este nevoie 
ne-au ajutat să obținem în anul pre
cedent 10 000 kg porumb boabe 4a 
hectar pe teren, neirigat — comple
tează Gheorghe Duma, președintele 
cooperativei agricole.. în acest an as
pirăm să depășim cu mult această 
producție pe fiecare din cele 633 hec
tare cultivate".

Cu aceeași răspundere pentru re
colta de porumb se muncește și in 
unitățile agricole din consiliile agro
industriale Tirgu Mureș, Luduș. 
Zau de. Cimpie, Iernut, Band ș.a„ 
unde cuvintul de ordine al; coopera
torilor și specialiștilor este aceia de 
a menține — in tot cursul perioadei 
de . vegetație .— lanuri curate, fără 
buruieni.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

14 200 hectare. Am urmărit. în mai 
multe unități, împreună cu Mihai 
Dinu, directorul tehnic al întreprin
derii de industrializare a sfeclei de 
zahăr Podari, modul în care se exe
cută lucrările de întreținere a aces
tei culturi.

Un prim aspect : pornind de la 
particularitățile actualei primăveri 
bogate Jn- precipitații, ce favorizează 
imburuienarca, și de ia necesitatea 
economisirii combustibilului. . comi
tetul județean de parțid a indicat ca 
prășitul să se facă, îndeosebi, ma
nual. Ca urmare, prașila I a fost 
executată pe întreaga suprafață cul
tivată. in prezent aflîndu-Se în toi 
cea de-a doua și răritul. Deși pămîn- 
tul încă nu se zvîntase prea bine 
după ploaie, iar prima prașilă abia 

se încheiase , de cîteva zile, cele 130 
hectare cultivate cu sfeclă de zahăr 
ale C.A.P. Gîngiova erau impînzite 
de cooperatori ce executau a doua 
prașilă sub supravegherea tehnicia
nului Vasile Pirvu, îndrumător de 
cultură al fabricii de zahăr, și a in
ginerului Fiorea Boangiu, șeful fer
mei ni. 2. „Sfecla de zahăr are ne
voie de sapă și atunci, cind nu e im- 
buruienată, pentru spargerea crustei 
și afinarea solului — a ținut să pre
cizeze șeful fermei. Ne-am angajat 
să obținem 60 000-kg la hectar, față 
de 51 500 kg planificate.. Pentru a- 
ceasta vom executa cel puțin patru 
prașile manuale".

Bine se lucrează și in cooperativele 
agricole Segarcea/ Măceșu de Sus, 
Dăbuleni, Călărași» Giurgița și 
Goicea Mare. Pe terenurile coopera
tivei agricole „16 Februarie" din Se- 
garcea, bunăoară, la capătul fiecărei 
sole cu sfeclă se află o tăbliță indi
catoare pe care au fost înscrise nu
mele șefului de fermă, producția 
planificată și densitatea prevăzută. 
Răritul Se face manual, respectînd 
densitatea stabilită.

Sint pnități agricole în care rări
tul nu se face corect și, ca atare, 
densitatea se ’ diminuează. La C.A.P. 
Calopăr, mulți cooperatori răreau 
plantele după ochi, folosind sapa. Și 
aceasta se intîmpla chiar sub ochii 
inginerului Ion Chirea, șeful fermei 
nr. 3, și ai agentului de cultură. Nj- 
colae Sima. „Răritul se face cu 
mina, și nu cu sapa, ’tovațășe ingi
ner" îi spune directorul.

O altă acțiune la fel de importantă 
o constituie completarea golurilor. 
Se face ea corespunzător ? Da și nu. 
Șj iată de ce. In timp ce la C.A.P. 
Drănic, cei 150 cooperatori ce efec
tuai! prașila a ' doua pe terenurile 
unei ferine completau și golurile 
existente in cultură, sub îndrumarea 
inginerului Nicolae Stanciu, Ia C.A.P. 
„Drumul ■ lui Lenin" din Birca. pe 
una din sole, unde se executa pra
șilă a doua, cultura prezenta multe 
goluri. „Noi am asigurat sămînță su
ficientă pentru completarea acestor

goluri și cred că s-a și pus sub braz
dă, dar poate n-a răsărit", a încer
cat o justificare, inginerul Dumitru 
Dobre, reprezentantul în zonă al fa
bricii de zahăr. Este o scuză care 
mai mult acuză, intrucit•■■atit el, cit 
și specialiștii cooperativei erau obli
gați să supravegheze atit semănatul, 
pentru a preintimpina apariția golu-

BACĂU:

in aceleași condiții,
Datorită unei ample mobilizări de 

forțe în cîmp, în județul Bacău s-a 
încheiat prima prașilă imanuală la 
sfecla de zahăr, floarea-soarelui și 
este . pe sfîrșite plantarea legumelor. 
In, ultimele zile s-a intensificat 
mult-prășitul manual la porumb, lu
crare efectuată pe o suprafață de 
aproape 10 000 hectare. întreținerea 
culturilor este avansată în consiliile 
agroindustriale Dealu Morii. Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Podu Turcului, 
Moinești, Parincea.

In raidul- întreprins in mai multe 
unități agricole am urmărit cum. se 
respectă indicația comandamentului 
județean pentru agricultură de a se 
executa numai lucrări de calitate 
bună. La cooperativa agricolă Său- 

rilor, cit și completarea acestora. 
Trebuie acționat energic ca prin exe
cutarea corectă a lucrărilor de între
ținere și completarea golurilor din 
culturi să fie asigurate densitățile 
stabilite de planțe la hectar.

Nicolae BABALÂC
corespondentul „Scînteii" 

rezultate diferite
cești, pe platoul de la ferma Bogdan 
Vodă, mecanizatorii Gheorghe Ava- 
siloaie și Telu Cirlan executau pra
șila a doua la cartofi. Inginerul Vio
rel Savin, președintele unității! con
trola îndeaproape calitatea lucrări
lor făcute de fiecare mecanizator. 
„De pe această solă ne-am propus 
să realizăm piuă la 60 de tone de 
cartofi lă hectar — precizează pre
ședintele unității. Terenul este foar
te bun. Decisive sint acum lucrările 
de întreținere". In urma prăsitorilor 
terenul râminea curat, iar plantele 
creșteau parcă văzînd cu ochii.

Și in unitățile agricole din. consi
liul agroindustrial Gh. Gheorghiu- 
Dej se acordă atenție calității lu
crărilor. „Practic, in toate unitățile..

culturile prăsitoare au fost reparti
zate in acord global pe echipe și coo
peratori — ne spune Vasile Cristea, 
președintele consiliului. Prășitul se 
execută numai în prezența specialiș
tilor, care fac și recepția lucrărilor. 
Folosind la întreținerea culturilor și 
prășitorile cu tracțiune animală, 
realizăm in acest fel însemnate eco
nomii de. motorină. Pînă acum, pri
ma prașilă la porumb . s-a efectuat 
pe un sfert din suprafața cultivată. 
Tar in . cqoperativele agricole Tirgu 
Trotuș, Bogdăneștj, Stefan cel Mare 
și altele a început și prașila a doua 
ia sfecla de. zahăr".,

Bine ar fi ca exemplul fruntașilor 
să fie urmat' de toate cooperativele 
agricole din județ. Pentru că in vre
me . ce unitățile din consiliul agroin
dustrial. Dealu Morii, de pildă, au 
prășit'mai mult de, jumătate din su
prafața cultivată cu porumb, in cele 
din Izvora Berheciului — consiliul 
agroindustrial Vjecin — lucrarea se 
află abia la incep.uț. Șub media ju
dețului se situează și cooperativele 
agricole din consiliile. agroindustriale 
Răcăciuni. Hemeiuși. și Trăiam , Cum 
spuneam la. început.' șulturțle . ,șe 
dezvoltă .bine. dar pentru 'a -șe' obți
ne recolte mari ele trebuie îngrijite 
exemplar.

Gheorqhe BA1TA
corespondentul „Scînteii"

ASIGURAREA BAZEI ENERGETICE

Cîteva probleme ce impun soluții urgente

CONDUCEREA PRIN OBIECTIVE"
- o metodă tradițională care iși păstrează din plin actualitatea

Pe șantierul Centralei electrice și 
de termoficare de la Suceava se 
apropie momentul racordării la sis
temul enerișeȘie. național a primului 
turboagregal (ic >0 4n wli rc-.i
înfăptuirii acestui obiectiv au fost 
concentrate importante forțe umane, 
inregistrindu-se ritmuri intense de 
lucru. In urină cu citeva zile, lucră
torii brigăzii complexe a antrepri
zei „Energomontaj" Suceava au 
început spălarea chimică a instala
ției centralei termice de pornire in 
vederea curățirii circuitelor și ea- 
zanelor. Astfel, se creează condiții 
ca peste citeva zile să poată fi por
nite cazanele. Totodată, s-a trecut la 
spălarea mecanică cu apă parțial 
demineralizată i grupului nr. 1. iar 
după intrarea în funcțiune a centrâ- 
lei termice.de pornire se va efectua 
și spălarea chimică a acestuia. Sint 
etape decisive, care necesită maximă 
concentrare și grijă pentru execuția 
unor operații tehnologice de calitate. 
Concomitent se montează circuitele 
de ulei ale turbinei. Faptul că spă
larea chimică a circuitelor s-a făcut 
in baza de producție a trustului 
„Energomontaj" București, tocmai 
pentru a reduce duratele de execu
ție. va permite introducerea uleiu
lui in circuite imediat după mon
tarea lor și începerea circulației 
uleiului în țoală turbina. în același 
limp se vor efectua rodaje mecanice 
și in sarcină Ia agregatele rotative 
ale grupului generator. La riadul lor. 
membrii brigăzii de montaj -utilaj 
chimic muncesc la depozitele de 
combustibil solid și lichid, precum 
și la stația de tratare chimică a 
apei. La gospodăria de combustibil 
lichid lucrările sint avansate, acum 
executindu-se ultimele probe de 
presiune la utilaje.

Și la depozitele de cărbune se lu
crează intens. Aici s-a terminat ro
dajul benzilor transportoare; mașini
lor de preluat cu cupe, cu o capaci- 
tate de 600 tone pe oră, benzilor si 
utilajelor de pe linia turnurilor de 
întoarcere și stației de concasare a 
cărbunelui. Șeful brigăzii de montaj 
utilaj chimic. Petru Juravle. ne spu
nea că sint pregătite din punct de 
vedere mecanic lanțurile de benzi 
pentru transportul cărbunelui in 
buncărele care alimentează cazanul 
de ardere. La stația de tratare chi
mică a apei, oamenii din echipa lui 
Ion Manole. împreună cu muncitori 

de la beneficiar, lucrau la filtre. 
„Acum, stația produce apă deduri- . 
zată pentru centrala termică de por
nire — ne spuin’ top .flanele, tulițțir ,«. 
ini la acest obiectiv -s-aii înregistrai»’ 
o seri,e de restanțe, ne-am concentrat 
torțele pentru recuperarea lor. iar m 
maximum 4—5 zile apa va fi deduri- 
zată și total demineralizată. Această 
opețație este necesară pentru probe
le tehnologice și funcționarea caza
nului nr. 1. Stația, prin aceste 
eforturi din ultima perioadă; vă fi 
gata să producă apa ia parametrii 
calitativi ceruți de funcționarea cen
tralei".

In ultima decadă a lunii mai se va 
face spălarea chimică a cazanului de

în preajma punerii în func* 
țiune a primului grup ai 
Centralei electrice și de 

termoficare din Suceava

420 tone abur pe oră. Aceste sec
vențe din activitatea de montaj și 
probe relevă ritmul intens înre
gistrat m această perioadă premergă
toare dării in exploatare a turbo- 
agregatului de 50 MW.

— Ce tace in acest timp benefi
ciarul ? ■

— în vederea desfășurării normale 
a lucrărilor ia primul gru.p energetic 
— ne relata tovarășul Constantin 
Oniga, directorul : adjunct al între
prinderii electrocentrale Suceava — 
ara căutat să completăm toate echi
pamentele și utilajele pentru începe
rea rodajelor de ansamblu ale. între
gii instalații. Totodată, am pregătit 
baza mațerială necesară obținerii 
apei la stația de tratare și am asi
gurat condiții pentru a începe pri
mirea, in cursul acestei luni,'a can
tității de 30 000 tone cărbune, din 
care primele cantități au și soșit, 
precum și a combustibililor lichizi 
pentru intrarea in probe a centralei 
termice de pornire. Intrucit sintern 
organizați corespunzător, cu perso
nalul calificat asigurat pentru fie
care sector, am putut. începe, in con
formitate cu graficele . stabilite, 
probele la instalații .

Așadar, nu se ridică probleme cu 
totul deosebite pentru punerea in 
funcțiune a primului grup de 50 MW. 

Totuși, există o serie de greutății:! 
aprovizionarea .cu. diferite. materiale I 
și unele neajunsuri in activitatea de ' 
prad^feiiie. . caretgrabnit» 
inSuiiiite. După zwhtă'a Reieșit dirt, J 
discuțiile purtate tn' cadrul ultimei 
ședințe de comandament, nu s-aii j 
asigurat oină in prezent aproxima- j 
tiv 100 tone tablă subțire pentru ;T 
proiecția izolațiilor, 59 km cablu 
pentru telefoane si semnalizare, 180 { 
tone vată minerală, importante can- < 
titâti de țeava, vane și alte mate
riale strict necesare punerii in func
țiune a prunului grup energetic, i 
Referlndu-rțe la activitatea propriu- I 
zisă de pe șantier, precizăm că in 
ultimul timp . ritmul, ș-a accelerat 
foarte mult, planul la zi fiind de
pășit eu 10 milioane lei la loial in
vestiții și cu 20 milioane lei la 
lucrările de construcții-montaj. Re
zultatele valorice se regăsesc in sta
diile- fizice avansate, dar menționăm 
că trebuie finalizate cit mai repede 
rodajele la motoarele din sala ma
șinilor, care sint Ou 20 de zile in 
urmă față de grafice. în același 
timp, este necesar să fie terminale 
lucrările la stația de pompe pentru 
colectare^ apelor uzate și la insta
lațiile .pentru refularea lor. în dep’o-: 
zitul de zgură și cenușă., unde se va. 
face decantarea. Trustul de montaj 
utilaj’ chimic trebuie să suplimenteze 
numărul lucrătorilor specializați in 
sudură in mediu protector de argon 
pentru grăbirea lucrărilor la cazan. 
Totodată, Antrepriza de construcții 
industriale Suceava, care mai are de 
executat un volum mare de vopsi
torii..obișnuite și .anticorosive și alte 
finisaje, trebuie- să concentreze aici 
mai mulți zidari, mozaicari și zu- 
grai-i-vopsitori. Desigur, toate aceșle 
probleme, trebuie rezolvate, urgent., 
așa cum s-a stabilit la ședința ele 
comandament, astfel ca primul grup 
energetic de la termocentrala Ști-', 
ceava să intre cit mai grabnic in 
funcțiune.

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scînteii"

N.R. — tn momentul cind am dat 
la cules aceste rincluri, de'la Su
ceava am fost anunțați că a fost 
aprins focul la primul cazan al: 
centralei termice de pornire. Deci, 
„numărătoarea inversă'1 a început.:

Trecerea economiei romanești la o 
dezvoltare de tip intensiv, la o nouă . 
calitate in toate domeniile de aetivi- 
taîe; in condițiile manifestării pe 
plan ■ extern a crizei de materii pri
me și in special energetice, a aeeen- 
tuâl'ii 'decalajelor economice dintre 
state șr a competiției intre Întreprin
derile acestora. ;ieceși(tă„p .■>< Iiimjiai c. fl 
rapidă — .iș.i cum sublinia l'ovAr‘i-tiV. 
Nicb'ac Jcau.șe-i- * mentalității in .

1 conducerea intreprinderiîor. ui senșul 
promovării unui spirit nou, revolu
ționar, eficient,, de conducere. Aceas
tă deschidere formulată de secreta
rul general al partidului are m ve
dere intre altele, fără, îndoială, .și 
creșterea ponderii timpului afectat 
activităților previzionale de stabilire 
a obiectivelor și- factorilor ce vor in
fluența realizarea, acestora, a moda
lităților de îndeplinire a ior și a re
surselor necesare, in dauna concen
trării prea mari a eforturilor pe pro
blemele „la zi".

Desigur, accentuarea laturilor pre
vizionale ale conducerii in cadrul 
întreprinderilor românești.. conco
mitent cu adincjrea democratismu- " 
lui socialist, prin antrenarea perso
nalului la stabilirea obiectivelor, 
satisfacerea nevoilor oamenilor mun
cii de a participa la conducere, de 
a șe realiza profesional și de a fi 
anreciați Tn cadrtjJvcălectivului di’.i 
cane fac parte, pbafe'fi realizată mai 
eficient Prin aplicarea, metodei de 
conducere prin obiective. Atit la ni
velul fiecărui an, cit și al întregului 
cincinal, in fiecare întreprindere, 
centrală, și ramură de activitate se 
cunosc indicatori: de plan, sarcinile, 
cantitative și calitative c,e. revin co
lectivelor de oameni ai muncii.

Care sint elementele concrete ce 
trebuie avute in vedere la aplicarea 
acesteia in întreprinderile’ noastre ? 
în primul rînd, pornind desigur de 
la cerințele și indicatorii planului, 
eăte vorba despre necesitatea fixării 
unor obiective pentru fiecare nivel 
ierarhic al conducerii, a căror reali
zare' ,să constituie baza pentru sti
mularea și promovarea personalului. 
Astfel, la nivelul întreprinderii sc va 
crea o rețea de obiective al căror 
grad de .agregare va depinde de ni
velul ierarhic șl conducerii din ca
drul structurii organizatorice ;' in al 
doilea find, asumarea obiectivelor de 
către cei care urmează a le realiza 
să :’se facă prin înțelegerea lor de
plină.. prin asimilare si tiu ad
ministrativ ; în al treilea rînd. con
stituirea unor structuri organizatori
ce operative, flexibile, orientate spre 

realizarea obiectivelor generale,, de
rivate Și specifice,; i.i ăl patrulea 
rinei, analizarea atentă a comporta
mentului uman și stabilirea uimi 
sistem motivational complex, gra
dual și Jiferențiat ; In al cincilea 
rînd. creșterea ponderii actelor de 
delegare, care să dermilă c .na: buhă 

a, .uădțelor ;le corț^rtcetftjji,!). 
'■•sițteMibW.VfiBrir.deri:. în actjsț .sep?,, 
epoduPWflu prin obiat’ ivg, constituie, 
un s'itrîsi/Tj' .Uniimic ce urmărește, ,u ->' 
monizaroa necesităților și intereselor 
generale ale societății cu cele d'e 
grup ale colectivelor de oameni ’ ai 
muncii din întreprinderi și cele in
dividuale. bazat pe participarea oa
menilor muncii la elaborarea sr- asu
marea de obiective la nivelul posibi
lităților existente in contextul unui 
ansamblu de stimulente materiale, 
morale și răspunderi >tri ns cbrelăt'e 
cu nivelul realizării obiectivelor.

Aplicarea in cadrul întreprinderi
lor noastre a conducerii prin obiec
tive presupune in primul nnd stabi
lirea obiectivelor, a țelurilor finale 
evaluate cantitativ pe care Colectivul 
de oameni ai muncii trebuie să ie 
realizeze intr-o' perioadă dată. Aceste 
obiective trebuie să fie progresive 
pentru a asigura obținerea :1c rezul
tate superioare de Ia o etapă la altă. 
Progresivitatea obiectivelor trebuie 
însă asociată ‘cu realismul âcesțora. 
ceea ce' înseamnă luarea în conside
rare cu toată răspunderea a posibili
tăților întreprinderilor. Realismul șî ■ 
progresivitatea obiectivelor imprimă 
acestora un caracter mobilizator, am- 
plificind și sțimulînd efortul de autu- 
depășire din partea colectivelor de 
oameni ai muncii din întreprinderi.

Se impune, de asemenea, ca 
obiectivele Să nu tie contradictorii, 
deci să fie elaborate în strîrisă in
terdependență. toate contribuind Ia 
creșterea eficienței activității econo
mice.

Conducerea prin obiective presupu
ne participarea, întregului personal al 
întreprinderii la elaborarea obiecti
velor. eu scopul motivării acestuia 
încă, din primele faze, alp procesului 
de: conducere in a. participa plenar 
la realizarea lor.

Actualul mecanism economico-fi- 
nanciar creează cadrul favorabil unei 
armonizări a obiectivelor pe toate 
nivelurile organizatorice. Astfel, de
finitivarea-planului național unic de 
dezvoltare economico-socială prin 
participarea centralelor industriale, 
flexibilitatea nivelurilor orientative 
și normativele de plan, cointeresa
rea întreprinderii și a personalului 

acesteia pr,in, constituirea de Condurj 
proprii măresc interesul unităților 
economice in asumarea de sarcini la 
nivelul posibilităților.

Obiectivele generale concretizate și 
în plan ii economicO-socîal, al între-! 
prinderii urmează a fi defalcate 4)5 
subunități structurale' și de timp. 

,Dpși):fjxis(lșt.,și.;ty6;oncepț,i:-> def'șțjj^iti 
babiectiv,:?!oi ^£nă > nivelul .l^edăr'ji 
xwi a!’muncii, ‘ap țpohtextul. aim’egcii 
-.acordului .global.., del'alcârea obiecti
velor se va realiza pe baza consen
sului intre cel care trebuie să reali
zeze; și cel .cițre delegă.' în acest' l'el 
creșcînd motivarea personalului încă 
din faza s'abilirii obiectivelor.

. O. deosebi’ă importantă . in aplica
rea conducerii prin obiective o pre
zintă activitatea desfășurată de con
ducerea întreprinderii pentru crearea 
unei stări de participare activă, an-r 
gajantă < întregului personal Ia rea
lizarea obiectivelor. în acăst sens se 
impune utilizarea cu multă pricepere 
a ansamblului de stimulente mate
riale și morale in vederea antrenării 
personalului la desfășurarea unei ac
tivități eficiente.

Pe' măsura realizării obiectivelor, 
■se vor înregistra abaterile, se '-‘or 
determina cauzele caro le-au generat 
::u .scopul luării deciziilor de> reglare 
a ■ l'uncțio.nării întreprinderii. .Je 
adaptare permanentă la noile condi
ții create. In final se vor'analiza re
zultatele obținute, de nivelul cărora 
vor depinde direct recompenșele ce
lor, care le-au realizat. în același 
timp, diagnosticarea activității des
fășurate va constitui punct de pleca
re in elaborarea unor noi, obiective 
pentru etapa viitoare la . un nivel 
cantitatiy. și calitativ superior.

Conducerea prin obiective nu fe- 
prezin'ă ați’ o metodă, cit un con
cept tic conducere, pentru aplicarea 
căruia se impune utilizare i unui' an
samblu de metode și tehnici de con
ducere specifice fiecărei etape.. pre
cum si a unor instrumente specia 
fîce, între oare o serie -de progra
me de acțiuni si bugete de ve
nituri si cheltuieli. Astfel. . pen
tru realizarea obiectivelor generale 
ale întreprinderii se vor elabora 
o serie de programe speciale pe pro
duse. pe. grupe de produse, pentru 
creșterea productivității mun.cii, pen
tru cercetarea științifică, dezvoltare 
tehnologică și introducerea .progresu
lui tehnic, pentru formarea si per
fecționarea cadrelor, pentru utilizas 
rea rațională a capacității., de pro
ducție etc. Tn cadrul fiecărui pro
gram vor fi stabilite termenele fi

nale, intermediare și inițiale. Pen
tru fiecare subdiviziune organizato
rică și pe întreprindere in ansam
blul ei.se vor stabili'bugete de ve
ni ftiri și cheltuieli, care să prevadă 
limitele; ■eostiirilor in care trebuie 
realizate obiectivele stabilite. Chiar 
dată • bugetul de venituri si cheltii- 

. ieli.Je,' jii'.’el'de intreprindere coțisti- 
tiițe’ aț'fuslmente un, instrument' va- 

■ laroș .de eosjducei'e, nedetalierea lui 
pinii la nivelul subdiviziunilor orga
nizatorice pentru care se stabilesc 
obiectivele, nu permite evidențierea 
cit'mai exactă'a modului in care fie
care subdiviziune organizatorică par
ticipă la realizarea obiectivelor.

Aplicarea conducerii' prin obiective 
în cadrul întreprinderilor permite 
concentrarea activității cadrelor de 
conducere asupra sarcinilor priorita- 
■re. aslgură cointeresarea- materială și 
morălă a personalului, pe baze echi
tabile in funcție de rezultatele obți
nute. contribuie .la adîncirea demo
cratismului socialist prin atragerea 
întregului personal la stabilirea și 
realizarea obiectivelor,, asigură ela
borarea unor planuri realiste. Ac
tualul ; mecanism economico-ț'inan- 
eiar de . autoconducere- si țiutogesliu- 
ne perfecționat se constituie el însuți 
iiilt-uh caclrp deOaebit de. favorabil 
apilciuli; -epaduesrii ■ prin obiective, 
dar,, șe impune in eontin.uiire perf'ec- 

- ționatea Ia-îoiite hlvclurile ierarhice 
ale conducerii' a metodelor și tehni
cilor folosite, e stilului de conducere, 
in general ,a tuiuror componentelor 

: sisteițului de conducere. Eficiența 
. muncii cadrelor de conducere din ca- 
! drnl unei intțeprinderi depinde de 

capacitatea acesteia de a declanșa 
toate feuurs.ele int.reprinderii pentru 
atingerea cu ■ succes a obiectivelor 
fixate.' Pentru aceasta, conducerea 
poate' folosi o serie de modalități 
strategice intre "care : diversificarea 
producției, asimilarea de noi produ
se. specializarea, modernizarea șl 

. innoirea tehnologiilor, cooperarea 

. ele. Toate aceste modalități trebuie 
analizate dm punctul de vedere al 
resurselor umane, financiare, mate- 

, riale, cu scopul utilizării cit mai efi- 
Ciențe 'a acestora. Rolul conducerii 
conștă în a adopta cea mai adecvată 
strategie icare să permită întreprin
derii să obțină cele . jnai bune, rezul
tate econornico-ifinanpiare,

Dr. Euqen BURDUȘ,
Academia' de studii economice 
Rucufești

(Urmare din pag. I)
calculatoarelor, electronică profesio
nală și altele. în prezent, asistăm 
insă la un transfer masiv al expe
rienței ciștigate in. practic, toate 
domeniile de activitate productivă 
din țările industriale. în țara noastră 
funcționează de mai mulți ani, cu 
bun<> rezultate, sisteme de asigurare 
a calității specifice industriei con
structoare de echipamente și utilaje 
pentru centralele nucleare. pentru 
produsele industriei aeronautice, 
pentru construcții navale, sisteme 
specifice unor întreprinderi, de 
exemplu întreprinderea de aparate 
electrice de măsurat — Timișoa
ra, Întreprinderea de frigidere 
Gâești. „Electronica" București și 
altele. Consider că a sosit vre
mea ca experiența dobindilă să 
fie promovată mult mai activ, pen
tru a crea condițiile implementării 
in toate întreprinderile industriale, 
cu prioritate în acelea care reali
zează producție pentru export".

Ing. Radu Călărașu, șef serviciu 
C.T.C. — laboratoare al întreprin
derii „Electronica" București : .... Iar
aceasta deoarece asigurarea calității 
a devenit o importantă cerință co
mercială pentru a promova exportul. 
Mai cu seamă in ramurile cu teh
nologii de virf există pe plan inter
național opinia că, inainte de a omo
loga un produs, să fie omologată în
treprinderea, capacitatea acesteia de 

a obține produsul la nivelul pe care 
și l-a propus. iar in acest scop 
trebuie evaluat chiar sistemul de 
asigurare a calității din întreprinde
rea respectivă. In urmă cu citeva 
luni am avut o discuție pe această 
temă cu unul din partenerii noștri 
din R.F.G., mai apoi eu un grup de 
specialiști de la o firmă din Spania 
care au omologat întreprinderea 
noastră in vederea exporturilor in 
această țară".

Supunem atenției cîteva 
experiențe de larg interes

Ited : S-a vorbit aici despre expe
riențe in aplicarea practică a siste
mului de asigurare a calității. Unii 
dintre dv. isi desfășoară activitatea 
in asemenea unităti. Ce ne puteti 
spline pe această linie ?

Ing. Radu Călărașu : „O dată cu 
trecerea controlului tehnic al între
prinderii „Electronica" în subordi- 
nea Inspectoratului General de Stat 
pentru Controlul Calității Produselor, 
in anul 1978, ne-am străduit să creăm 
un astfel de sistem, in scopul decla
rat al creșterii calității și in special 
a fiabilității produselor noastre. Am 
avut marele avantaj că, nefiind in 
subordinea' conducerii întreprinderii, 
am fost mai puțin supuși unor 
presiuni din partea acesteia. In 
prima etapă, serviciul C.T.C. a fost 
Împărțit in opt subgrupe, fiecare 

dintre acestea răspunzind de o anu
mită activitate, acoperind toată gama 
de funcțiuni .ale sistemului de asigu
rare a calității, incepînd de la pro
iectare, pină la comportarea in ex
ploatare a produselor. Pe parcurs au 
fost aduse Îmbunătățiri. S-a creat un 
sistem de asigurare a fiabilității, 
prin probe de scurtă și lungă durată 
corelate intre ele, ceea ce ne oferă

Produse de înalt nivel tehnic și calitativ
în fiecare săptămină imaginea ten
dinței in comportarea produselor, 
pentru a lua măsurile de corecție 
acolo unde este cazul. Au fost create 
puncte de control și standuri de 
probă pe fluxul tehnologic, sistem 
pe care dorim să-l extindem și mai 
mult, in proiectare de exemplu, de
oarece nu este bine ca noi să pro
băm dacă soluțiile adoptate sint 
corecte, proiectantul trebuie să facă 
el. singur acest lucru. Deosebit de 
important mi se pare ca, după 
adoptarea sistemului de asigurare a 
calității, să se aplice cu fermitate 
toate procedurile stabilite, fără nici 
o derogare. Orice abatere poate 
conduce la anularea efectelor siste
mului. Și rezultatele economice ale 
asigurării calității sint. importante.

Astfel, pe baza datelor din gestiu
nea-calității — pe care o aplicăm 
frică din 1973 — am luat măsuri co
respunzătoare și am putut să du
blăm garanția la televizoare, de la 
șase luni la un ari. tar la tubul cine- 
Școp chiar la 18 luni. Am putut de
monstra cit de eronată este concep
ția potrivit căreia cheltuielile pen
tru calitate trebuie să scadă la zero.

Ceea ce trebuie asigurat este un 
optim al cheltuielilor, in raport cu 
calitatea. Eu cred că .și1 sistemul de 
asigurare a calității trebuie genera
lizat — intr-o formă mai mult sau 
mai puțin dezvoltată, in funcție de 
specificul de producție ai fiecărei 
întreprinderi. Pentru aceasta ar fi 
necesar ca ministerele, împreună cu 
Inspectoratul General de Stat pen
tru Controlul Calității Produselor, 
să. omologheze cite un astfel de sis
tem pentru fiecare întreprindere în 
parte. Sint de. părere că metrologia, 
prin sistemul pe care îl practică, de ’ 
omologare a laboratoarelor între
prinderilor, este mai avansată din 
acest' punct de vedere. Consider că 
experiența poate l'i extinsă și in do
meniul asigurării calității".

Ing. Irinel Popescu : ..Institutul de 
tehnică de calcul și informatică pe 
care.îl reprezint este angajat în fi
nalizarea unor sarcini de importanță 
fundamentală pentru energetica nu
cleară. tn cincinalul m curs se .va 
incheia ciclul cercetare-proiectare- 
fâbficație. pentru un sistem de cal
cul electronic djntre cele mai puter
nice, fiabile și complexe realizate 

pe plan mondial — pentru condu
cerea și controlul proceselor din 
centralele electrice nucleare. Este 
evident deci că institutul nostru 
este intens confruntat cu proble
mele de asigurare a calității, de ga
rantare a funcționării ireproșabile a 
sistemului — cu1 un indice de dispo
nibilitate de 99,98 la sută — pe în
treaga durată de viață a unui reac
tor nuclear. Contribuția inteligenței 
românești este cu precădere orien
tată spre problemele calității și ga
rantării ei. Modalitățile de abordare, 
explorare și rezolvare a acestor pro
bleme pot apărea exagerate celor 
neavizați. Cu toate acestea, preci
zăm, sint absolut necesare. Astfel, 
posedăm, aplicăm și dezvoltăm — pe 
lingă sistemele „clasice" — proce

duri de control al procesului .de 
proiectare, de validare și calificare a 
soluțiilor inginerești, de control al 
calității informației, al factorilor, de 
mediu industrial, ai furnizorilor, 
proceduri de control previzional și 
operațional al fiabilității, etc., proce
duri strict comparabile cu standar
dele și realizările pe plan mondial. 
Drumul pe care mergem spre atin
gerea obiectivelor de care.am vorbit 
■nu este insă neted, contextul indus
trial in care realizăm dezvoltările 
tehnologice pentru asigurarea cali
tăți’ pune incă mari probleme in 
zona de impact, a noilor standarde 
de calitate și de asigurare a cali
tății cu mentalități învechite,, dar 
adine înrădăcinate".

Qr. ing. Dan Stoichițoiu : „între
prinderea in care lucrez este angre
nată in programe prioritare ale eco
nomiei naționale, ca, de exemplu, 
industriile minieră, chimică, petro
chimică, din programul energetic 
nuclear, precum și in activitatea de 
export. Toate acestea ne-au obligat 
să implementăm un sistem de asi
gurare a calității, ceea ce, să. recu
noaștem,. nu a fost deloc ușor, in 
special datorită absenței unei con
cepții și a unei tehnologii unitare la 
nivel național, ca și a prevederilor 
legale adecvate — cu excepția do
meniului nuclear, la care mă voi 

Intr-un număr viitor al ziarului vom prezenta alte aspecte in legături 
cu tema pusă in discuție.

referi în 'Continuare. Lâ noi, iii în
treprindere, concepția sistemului de 
asigurare a calității este ■ reflectată 
în programul de asigurare a calității, 
.care .cuprinde : un manual Ve defi
nește politica • privind calitatea și 
modul cdm este organizată aplicarea 
acestei politici-: totalitatea procedu
rilor'scrise ale sistemului d.e asigu
rare a calității ; planul -de control al 
calității ; planul de examinări teh
nice și inspecții. Ar fi multe de spus 
despre planul qontrblului de cali
tate. . Egțe . vorba, iii' fond, de un 
program tehnologic de control care 
enurneră moduriie de operare, me
todele. resursele .și . secvența .activi
tăților legate de calitate și poziția 

«acestora ih fluxul de execuție a 
unui produs, serviciu, contract sau 
proțect: specific. Prin examinarea 
tehnică' se realizează, pe de o par
te, evaluarea internă a programului 
de asigurare 'a calității, verificarea 
respectării procedurilor și funcțio
narea sistemului, iar, pe de altă 
parie, modul cum furnizorii res
pectă, la rindul lor. programei^ de 
asigurare a calității. Această rela
ție nouă intre furnizor și beneficiar 
este toarte importantă : prima con
diție pentru ca un produs să fia 
adecvat este ca beneficiarul să spe
cifice clar toți parametrii pe care 
acesta trebuie să ii îndeplinească".

Sinpet.ru
termice.de
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ȘTIINȚA-FACTOR PRIMORDIAlT

AL PROGRESULUI CONTEMPORAN Eroi ai zilelor noastre
pe scena teatrului

Omenirea străbate, în prezent, o 
epocă de profunde transformări re
voluționare, sociale și naționale, 
epoca celei mai grandioase revoluții 
științifice și tehnice cunoscute în 
istorie, epoca dezvoltării explozive a 
cunoașterii in toate domeniile ști
inței și înnoirii în ritm vertiginos 
a tehnicii. Accesul larg la tot ceea 
ce se realizează mai valoros, mai 
avansat prin gindirea și creația uma
nă, valorificarea in practică a cuce
ririlor științei constituie in zilele 
noastre condiții fundamentale ale 
progresului fiecărei națiuni, creșterii 
nivelului de trai al popoarelor, ri
dicării gradului de civilizație al în
tregii omeniri. ..Omenirea se află 
într-o asemenea etapă a dezvoltării 
in care știința reprezintă cea mai 
puternică forță a progresului econo
mic și social — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Congresul 
științei si invățămintului. Pornind de 
la această realitate, nu trebuie să 
uităm nici un moment că edificarea 
socialismului și a comunismului nu 
se poate realiza decit pe baza cu
noașterii umane in general".

Dimensiunile și implicațiile revo
luției tehnico-științifice contempora
ne au depășit lot ceea ce a cunoscut 
pină acum istoria civilizației. Noua 
revoluție tehnico-științifică se înscrie 
drept o continuare și o dezvoltare, 
pe o treaptă superioară, a realiză
rilor de pină acum in domeniul ști
inței și tehnicii. Marile descoperiri 
și realizări din ultimele decenii au 
determinat modificarea fundamenta
lă a mijloacelor de muncă, a obiec
telor muncii, precum și a locului și 
rolului omului în procesul de pro
ducție. Aplicarea pe scară largă a 
noilor cuceriri din știință și tehnică 
a determinat importante schimbări 
structurale in economie, ca și in stra
turile sociale. A crescut numeric și 
calitativ clasa muncitoare și inte
lectualitatea tehnică cu o Înaltă pre
gătire științifică. Sintem în epoca in 
care dispar, treptat, deosebirile din
tre munca fizică și cea intelectuală, 
crește nivelul de viață pe ansamblul 
societății. Se accentuează caracterul 
social al producției, care a devenit 
mult mai complex.

PROMOVAREA FERMA A PRO
GRESULUI TEHNICO-ȘTIINȚIFIC 
— TRĂSĂTURĂ DEFINITORIE A 
FĂURIRII SOCIETĂȚII SOCIALIS
TE MULTILATERAL DEZVOLTATE 
ȘI ÎNAINTĂRII ȚARII SPRE 
COMUNISM. Partidul și statul nos
tru au acordat șl acordă o însemnă
tate deosebită cercetării științifice 
proprii, dezvoltării tehnologice și in
troducerii rapide a progresului teh
nic in toate domeniile, mai cu sea
mă in domeniile prioritare ale 
dezvoltării economico-sociale. Cu 
strălucită intuiție, secretarul general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, arăta încă la Con
gresul al IX-lea al P.C.R. : „Trăim 
intr-o epocă de mari prefaceri revo
luționare, caracterizată și prin des
fășurarea unei -revoluții științifice și 
tehnice de o amploare tară procc- 
denl. Programul de'dezvoltare a so
cietății socialiste in următorii ani, 
satisfacerea nevoilor mereu crescinde 
ale economiei naționale sint indiso
lubil legate de progresul științei, de 
intensificarea cercetărilor fundamen
tale și aplicative in toate ramurile".

Promovarea fermă a acestei orien
tări de principiu a determinat creș
terea continuă a rolului științei in 
construcția socialismului, intensifica
rea puternică a activității de cerce
tare științifică și tehnologică în țara 
noastră.

Strategia unitară de dezvoltare a 
științei și tehnologiei in România 
este cuprinsă în Programul-Directivă 
de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și introducere a progre
sului tehnic in perioada 1981—1990 și 
direcțiile principale pină in . anul 
2000. Acest program deschide ample 
perspective creșterii calitative și mo
dernizării economiei, perfecționării 
organizării muncii, a întregii vieți 
economico-sociale ; el exprimă cu 
clarviziune politica științifică a 
partidului, concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia 
dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție, pe baza progresului ști
ințific și tehnic, reprezintă calea rea
lizării obiectivelor fundamentale pri
vind lichidarea decalajelor ce ne 
despart de țările avansate sub raport 
economic, edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate și crearea 
premiselor pentru trecerea la comu
nism. Documentele Congresului al 
XIII-lea precizează că partidul nos
tru pornește în mod constant de la 
considerentul că știința și tehnologia 
constituie factori hotârilori ai pro
gresului contemporan, că societatea 
socialistă multilateral dezvoltată și 
cea comunistă pot fi edificate numai 
pe baza celor mai înaintate cuceriri 
ale științei și tehnicii, a rezultatelor 
noii revoluții tehnico-științifice.

Ca factor esențial al dezvoltării 
economice intensive, bazată determi
nant pe utilizarea și valorificarea cu 
precădere a elementelor de ordin ca
litativ, cercetarea științifică și dez
voltarea tehnologică au contribuit 
substanțial, în ultimele două decenii, 
la progresul rapid al economiei noas
tre socialiste. Industria, în primul 
rind, ca și agricultura beneficiază 
din ce în ce mai larg de realizările 
științei și tehnicii, punînd, la rindul 
lor, noi și noi probleme, din ce in 
ce mai complexe, în fața cercetători
lor și proiectanților. Cercetarea ști
ințifică proprie, devenită ramură 
propulsoare a progresului economiei 
românești, disciplinele tehnice — ca 
domenii apropiate de industrie, de 
economie în general — au fost și 
sint implicate direct în înfăptuirea 
programelor de dezvoltare a bazei

Temă pentru organizațiile de 
partid din industrie, construcții, 
transporturi, comerț șl coope
rare : Politica Partidului Comu
nist Român de afirmare puter
nică a științei și tehnologiei 
avansate in etapa actuală, de 
promovare a spiritului novator, 
a inițiativei creatoare a oameni
lor muncii, in vederea acceleră
rii progresului tehnic, creșterii 
susținute a productivității mun
cii, ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al producției și crește
rii eficienței economice.

proprii de materii prime și energe
tice, în reducerea consumurilor spe
cifice și valorificarea superioară a 
resurselor, sporirea exporturilor și 
diminuarea importurilor, în creș
terea productivității muncii, a efi
cienței economice in toate domeniile 
de activitate.

Sub impulsul orientărilor și indi
cațiilor date de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, știința și tehno
logia au cunoscut o afirmare tot mai 
viguroasă în țara noastră. Măsurile 
adoptate de partid în acest domeniu 
au determinat întărirea puternică a 
bazei materiale a activității de cer
cetare, perfecționarea cadrelor ne
cesare, creșterea rolului științei și 
tehnicii în toate domeniile vieții 
economico-sociale. Manifestînd o gri
jă constantă pentru stimularea gîn- 
dirii științifice creatoare românești, 
partidul a asigurat legarea ei orga
nică de cerințele progresului socie
tății, așezarea la. baza dezvoltării 
social-economice. a întregii opere de 
construcție socialistă a celor mai 
avansate cuceriri ale revoluției teh- 
riico-științifice. Cele peste 200 insti
tute de cercetare științifică și ingine
rie tehnologică și circa 100 stațiuni 
de cercetare și producție agricolă 
existente astăzi în țara noastră, ac
tivitatea lor demonstrează în modul 
cel mai convingător procesul intens 
de integrare a științei in viața so
cială, economică, de dezvoltare în 
strinsă corelare cu nevoile omului, 
ale societății.

în afirmarea tuturor acestor rea
lizări, în toate transformările înnoi
toare din activitatea științifică, un rol 
deosebit de important l-a avut și îl 
are tovarășa academician doctor 
inginer ELENA CEAUȘESCU, prim 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședinte al Consiliului Național al 
Științei si Invățămintului. Prin acti
vitatea sa neobosită, a mobilizat și a 
îndrumat toate forțele cercetării ști
ințifice românești pentru crearea de 

tehnologii proprii, pentru perfecțio
narea celor existente, pentru dina
mizarea aplicării rezultatelor cerce
tării in diferitele domenii ale vieții 
social-economice. O contribuție de 
mare răspundere comunistă revine 
tovarășei Elena Ceaușescu la găsirea 
soluțiilor si punerea in aplicare a 
vastelori planuri d<V dezvoltare ‘ecb- 
nomico-socială a patriei', la elabora- ' 
rea si înfăptuirea programelor-' de- 
crcștcre intensivă, de perfcețfAha'reă 
organizării și modernizare a produc
ției, de ridicare a nivelului calitativ 
și tehnic al acesteia, de sporire a 
productivității muncii, la realizarea 
obiectivelor noii revoluții tehnico- 
științifice și noii revoluții agrare ■ în 
România.

Eveniment de însemnătate deose
bită in viața economică și socială a 
patriei, Congresul științei și invă
țămintului, întrunit la inițiativa se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, reprezin
tă o elocventă expresie a grijii per
manente pentru asigurarea temeinică 
a inaintării și dezvoltării țării in 
deplină conformitate cu istoricele 
hotăriri ale Congresului al XIII-lea. 
Cadrul organizatoric creat prin con
stituirea Consiliului Național al Ști
inței și Invățămintului, ce are in 
fruntea sa pe tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, emi
nent om de știință, de largă recu
noaștere internațională, activist de 
seamă al partidului și statului nos
tru, va asigura afirmarea plenară a 
rolului științei și invățămintului ca 
factori esențiali ai progresului în 
consens cu cerințele actuale și de 
perspectivă ale societății noastre.

ROLUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFI
CE ȘI DEZVOLTĂRII TEHNOLO
GICE IN ACTUALUL STADIU DE 
DEZVOLTARE A SOCIETĂȚII RO
MANEȘTI. Pornind de la însemnă
tatea deosebită a promovării susți
nute a științei și invățămintului în 
întreaga operă de construcție socia
listă din țara noastră, de la nece
sitatea aprofundării continue a cer
cetării științifice in toate domeniile 
de activitate și ridicării ei la nive
lul celor mai înalte cuceriri ale 
gindirii științifice și tehnice pe plan 
mondial, documentele Congresului al 
XIII-lea al P.C.R. au stabilit pen
tru perioada 1986—1990 și în perspec
tivă pină in anul 2000 următoarele 
obiective :

Dezvoltarea susținută a bazei pro
prii de materii prime și energie, prin 
identificarea de noi rezerve. îndeo
sebi energetioe, precum și de sub
stanțe minerale utile, prin elabora
rea, in industria extractivă, a unor 
noi tehnologii pentru creșterea fac
torului final de recuperare a țițeiu
lui din zăcăminte, valorificarea ma
teriilor prime minerale cu conținu
turi mai reduse, recuperarea in cit 
mai mare măsură a elementelor 
utile din masa minieră exploatată.

Realizarea acestui obiectiv, derivat 
din însăși politica industrială a 
partidului de lărgire a bazei proprii 
de materii prime, va conduce la spo
rirea gradului de asigurare din re
surse interne a necesităților econo
miei naționale și de reducere sub
stanțială a importurilor, astfel ca, la 
sfirșitul deceniului, România să de
vină independentă din punct de ve
dere al combustibilului și energiei, 
în acest sens, vor fi extinse prospec
țiunile pentru descoperirea de noi 
rezerve de hidrocarburi, de zăcămin
te de cărbuni, de minereuri feroase 
și metale neferoase, precum și de 
substanțe nemetalifere ; vor fi in
tensificate cercetările pentru crește
rea rezervelor de țiței, gaze natura
le, minereuri feroase și neferoase, 
pentru recuperarea resurselor ener
getice refolosibile și instaurarea 
unui regim sever de economisire a 
tuturor formelor de energie în 
scopul creării condițiilor ca România

să devină independentă din punct de 
vedere energetic.

Asigurarea independenței energe
tice a României impune totodată ne
cesitatea elaborării de tehnologii 
pentru utilizarea rațională a energiei 
și a noilor surse de energie. Aceasta 
presupune intensificarea cercetări
lor pentru stabilirea unor soluții de 
reducere mai accentuată a consumu-# 
rilor specifice în toate ramurile, de * 
conservare a energiei și recuperare 
a resurselor energetice primare. De 
asemenea, sint necesare cercetări 
pentru realizarea unor tehnologii de 
utilizare a noilor surse de energie — 
solară, geotermală, eoliană și altele 
— pentru încălzirea spațiilor indus
triale și a locuințelor, a apei mena
jere, la sere, uscătorii și în alte ac
tivități industriale și din agri
cultură.

Realizarea acestor obiective va per
mite ca, în anul 1990, contribuția 
surselor noi și refolosibile in balanța 
de energie primară să crească de la 
5,5 mil. tone combustibil convențio
nal, cit s-a realizat în anul 1985, la 
circa 7—10 mil. tone combustibil 
convențional in anul 1990.

Un alt obiectiv prioritar al cerce
tării il constituie intensificarea pro
cesului de modernizare a producției 
industriale prin asimilarea de noi 
produse și reproiectarea celor exis
tente. Importanța deosebită a aces
tuia rezultă și din includerea lui ca 
obiectiv prioritar în „Programul pri
vind îmbunătățirea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, reducerea 
consumurilor de materii prime, de 
combustibili și energie și valorifica
rea superioară a materiilor prime în 
perioada 1983—1985 și pină în 1990" 
pe baza indicațiilor secretarului ge
neral al partidului și a orientărilor 
fundamentale cu privire la îmbună
tățirea caracteristicilor tehnico-con- 
structive ale produselor și perfecțio
narea structurilor de fabricație. 
Scopul final al aoestuia îl constituie 
orientarea eforturilor de oercetare 
spre crearea și asimilarea unor ma

șini, utilaje, aparate și instalații cu 
caracteristici economice și tehnice la 
nivelul celor mai bune performante 
de pe plan mondial, ceea cc va con
tribui in final la sporirea substan
țială a gradului de valorificare a 
materiilor prime și reducerea chel
tuielilor materiale, la ridicarea efi
cienței, producției și «eșțerea <comT 
petitivitățiiisnărțurilor ,pe •pip.țeile, ex

Prin înfăptuirea acestui obiectiv se 
prevede ca ponderea produselor la 
nivel mondial ridicat să crească 
substanțial pină in anul 1990.

Strîns legat de obiectivele actuale 
ale dezvoltării economico-sociale a 
țării, de sporire a gradului de valori
ficare a materiilor prime și redu
cere a cheltuielilor materiale, de ri
dicare a eficienței economice a pro
ducției, introducerea și extinderea 
sistemelor și mijloacelor avansate de 
mecanizare și automatizare a proce
selor de producție .constituie un 
obiectiv prioritar nu numai al Pro
gramului de cercetare, ci și al celui 
de ridicare a nivelului tehnic și ca
litativ al produselor. înfăptuirea 
acestuia va conduce la realizarea de 
noi tipuri și familii de echipamente 
electronice, echipamente de calcul și 
prelucrare a datelor, precum și de 
teleinformatică, prin intensificarea 
cercetărilor în domeniul microelec
tronicii, al microprocesoarelor, al ci- 
bernetizării proceselor tehnologice și 
al utilizării roboților industriali. Se 
prevede ca, prin introducerea in 
producție a rezultatelor acestor cer
cetări, ponderea producției mecani
zate și automatizate să atingă, în 
medie, 70 la sută în 1987 și peste 
90 la sută in 1990. ’

Creșterea rolului agriculturii în 
strategia generală a dezvoltării eco
nomiei naționale prin satisfacerea 
cerințelor sporite ale populației, a- 
provizionarea cu materii prime a in
dustriei și asigurarea unor surplu
suri pentru export, așa cum prevăd 
documentele Congresului al XIII-lea, 
impune acordarea unei atenții deo
sebite sporirii rolului științei în pro
movarea progresului tehnic in agri
cultură. De aceea, unul din obiecti
vele Programului de cercetare vizea
ză realizarea dc noi soiuri de plante 
și rase de animale de inallă produc
tivitate, promovindu-se pe scară 
largă noile descoperiri din cerceta
rea biologică, inclusiv în ingineria 
genetică și biogenetică. Prin volumul 
sporit de investiții, alocat agriculturii 
incă din actualul cincinal, se ampli
fică și condițiile pentru aplicarea cu
ceririlor științifice agrozootehnice in 
vederea obținerii unor producții 
înalte. Cercetarea științifică va tre
bui să potențeze condițiile create 
prin modernizarea bazei tehnico-ma- 
teriale a agriculturii, asigurind un 
suport științific, ferm, pentru în
treaga activitate din agricultură și 
industria alimentară.

îndeplinirea obiectivului de creș
tere a productivității muncii stabilit 
la Congresul al XIII-lea al P.C.R. și 
mai ales accentuarea rolului științei, 
tehnologiei și invățămintului in rea
lizarea sarcinii de dublare a produc
tivității muncii in cițiva ani, așa cum 
prevede „ Programul de creștere mai 
accentuată a productivității muncii 
și perfecționarea organizării și nor
mării muncii in perioada 1983—1985 
și pină în 1990“, impune înfăptuirea 
plenară a obiectivului de elaborare 
și aplicare de tehnologii avansate 
care să conducă în final la creșterea 
eficienței economice. în acest seps. 
o atenție deosebită se va acorda teh
nologiilor care asigură reducerea 
consumurilor de materii prime și 
energie, precum și tehnologiilor de 
recirculare a resurselor secundare, 
astfel ca necesarul pentru _ nevoile 
interne ale economiei să fie acope
rit, prin recuperare si refolosire, in 
proporție de 40—50 la sută și chiar 
90 la sută în cazul ambalajelor din 
sticlă și 95 la sută la cele din lemn.

Unul din obiectivele Programului 
de cercetare -vizează domeniul știin
țelor economice și sociale. In acest 
domeniu, cercetarea, trebuie să apro
fundeze , studierea problemelor noi 
pe care le ridică înaintarea României 
pe calea edificării societății socialis
te multilateral dezvoltate și a comu
nismului și să-și propună ca, în ra
port cu schimbările și transformările 
care au loc in domeniul forțelor de 
producție, al relațiilor de producție, 
cu noile descoperiri științifice, să 
prevadă și să conceapă noi direcții 
de dezvoltare a societății în etapele 
viitoare, să contribuie la cunoașterea 
și folosirea conștientă a legităților 
obiective, la îndeplinirea sarcinilor 
practice ale edificării noii orînduiri, 
la progresul gindirii economico-so
ciale contemporane.

SARCINILE ORGANELOR ȘI OR
GANIZAȚIILOR DE PARTID ȘI 
ALE CONSILIILOR OAMENILOR 
MUNCII ÎN REALIZAREA PRO
GRAMELOR DE CERCETARE ȘTI
INȚIFICA ȘI INGINERIE TEHNO
LOGICA. ' înfăptuirea obiectivelor 
privind cercetarea științifică, dezvol
tarea tehnologică și introducerea 
progresului tehnic solicită din partea 
organizațiilor de partid, a consiliilor 
oamenilor muncii din' unitățile pro
ductive o activitate organizatorică și 
politico-educativă susținută pentru 
organizarea activității de promovare 
largă a progresului tehnic, prin apli
carea în producție a rezultatelor cer
cetărilor științifice și dezvoltării teh
nologice.

Așa cum a subliniat sistematic to
varășul Nicolae Ceaușescu, este ne
cesar ca organele și organizațiile de 
partid să se implice mai activ în 
preocupările privind generalizarea 
celor mai noi cuceriri ale științei si 
tehnicii în fiecare unitate indus
trială. în spiritul orientărilor și ce
rințelor formulate la plenarele Co
mitetului Central, la ședințele Comi
tetului Politic Executiv de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, trebuie 
să se acționeze cu mai multă opera
tivitate pentru a se înlătura even
tualele rămineri în urmă, pentru 
crearea, pretutindeni. îndeosebi in 
institutele de cercetări, a unui climat 
de inaltă răspundere, de mobilizare 
a energiilor, astfel incit .știința, pro
gresul tehnic să se înscrie in actua
lul cincinal ca autentice forțe de 
producție.

Este o datorie primordială, a aces
tora să asigure stabilirea unor mă
suri concrete, specifice fiecărei ra
muri și unități economice, pentru in
troducerea rezultatelor cercetării ști
ințifice și tehnologice in toate do
meniile de activitate, în toate veri
gile lanțului care leagă concepția de 
producție, pentru reducerea ciclului 
cercetare-proiectare-producție.

Introducerea și extinderea rapidă 
a progresului tehnic, promovarea 
susținută a spiritului novator, asimi
larea rapidă a unor tehnologii și 
produse noi cu caracteristici tehnico- ■ 
funcționale superioare impun or
ganizațiilor de partid, organelor co
lective de' cdndiidere din întreprin- ' 
deri sarcina de a orgariiză analize de 
lucru, la care să participe specialiști 
de înaltă calificare din producție, 
cercetare, învățămintul superior, 
pentru a examina în mod critic ni
velul tehnic al unor produse și teh
nologii care prezintă importanță 
deosebită pentru economia naționa
lă, făcind propuneri de modernizare 
a acestora.

Organizațiilor de partid, organelor 
de conducere colectivă din unitățile 
de cercetarfe și de producție le re
vine sarcina să mobilizeze larg for
țele de cercetare din unitățile res
pective pentru a acționa în direcțiile 
hotărîtoare ale afirmării plenare a 
revoluției tehnico-științifice con
temporane în toate ramurile econo
miei naționale și sectoarele vieții so
ciale, să eduoe permanent cadrele 
din acest domeniu în spiritul unei 
înalte răspunderi profesionale, mo
rale, civice și patriotice, precum și 
pe cei care valorifică creativitatea 
națională pentru a-și îndeplini în 
cele mai bune condiții sarcinile ce 
le revin, de a asigura o eficiență su
perioară întregii activități de cerce
tare științifică și dezvoltare tehnolo
gică din țara noastră. De asemenea, 
ele au sarcina să asigure un carac
ter permanent, cit mai cuprinzător 
acțiunilor menite să dezvolte creati
vitatea specialiștilor, să stimuleze și 
să sprijine multilateral dezvoltarea 
creației tehnico-științifice de masă, 
mișcarea inovatorilor, să determine 
propagarea largă in rindul oamenilor 
muncii a cunoștințelor științifice și 
tehnice, să-i educe în spiritul luptei 
pentru afirmarea permanentă a nou
lui în producție și în gindire.

în condițiile generalizării învăță- 
mîntului de 10 ani și ale trecerii 
treptate la cel de 12 ani. nivelul ge
neral de cultură și de pregătire teh
nică de specialitate al personalului 
muncitor crește continuu. Această 
forță a gindirii tehnice și științifice 
pe care o formează inginerii, tehni
cienii și muncitorii din producție se 
cere să fie cuprinsă într-un mod efi
cient în activitatea de valorificare și 
promovare susținută a noului. Pentru 
aceasta, oamenii muncii din produc
ție trebuie atrași cit mai mult la re
zolvarea problemelor concrete din 
întreprinderi, folosindu-sc astfel în
treaga lor experiență. în același 
timp, este necesar ca ei să participe 
la elaborarea temelor de cercetare, 
la stabilirea căilor de investigare, la 
alegerea celor mai corespunzătoare 
tehnologii de fabricație pentru noile 
produse sau pentru cele reproiecta- 
te. în această privință, constituirea 
unor colective mixte de specialiști 
din cercetare și producție reprezintă 
o cale dintre cele mal eficiente pen
tru introducerea in practică a cuce
ririlor celor mai avansate ale științei 
și tehnologiei. în activitatea unor 
asemenea colective, ideile și expe
riența oamenilor muncii din produc
ție pot fi folosite incă in faza de 
cercetare și proiectare. Activitatea 
politico-educativă a organizațiilor 
de partid trebuie să devină un su
port tot mai trainic pentru îmbina
rea creatoare a muncii de educație 
științifică cu valorificarea și genera
lizarea cit mai rapidă a experienței 
pozitive și a rezultatelor privind le
garea cît mai strinsă a cercetării ști
ințifice cu producția.

Nicolae N. IONESCU
)

Sub egida actualei ediții a Festi
valului național ..Cîntarea Româ
niei". la Brăila s-a desfășurat, pe 
parcursul a opt zile, prima ediție a 
galei de teatru, sugestiv intitulată 
„Femeia — erou în dramaturgia con
temporană". A fost o manifestare a 
potențialului creator scenic, de an
vergură cultural-artistică. pe care 
organizatorii — Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă Brăi
la și Teatrul dramatic „Maria Fi
lotti" — au dedicat-o. în semn de 
omagiu, femeii zilelor noastre, drept 
o expresie grăitoare a politicii parti
dului si statului nostru, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pentru afir
marea plenară a femeii patriei noas
tre socialiste în toate planurile vie
ții materiale si spirituale. La acest 
adevărat eveniment cultural brăi- 
lean. eveniment care și-a propus și 
a reușit să creeze si să amplifice cli
matul fertilei afirmări si în drama
turgie a femeii-model. în ipostaza de 
erou dramatic, erou cuceritor prin 
trăiri autentice, patriotice si revo
luționare. prin trăsături umaniste, au 
răspuns numeroși oameni de artă și 
cultură din tară, personalități ale 
teatrului românesc. Mesajul si vi
brația actului artistic de calitate au 
fost exprimate, prin diverse’ moda
lități scenice, de colectivele de 
teatru participante. Pe scena ..galei" 
brăilene au evoluat Teatrul „Baco- 
via“ din Bacău (cu „Matca" de Ma
rin Sorescu). Teatrul „Giulești" 
(„Iarna cînd au murit cangurii" de 
Sorin Holban). Teatrul Mic („Ana- 
Lia" de Dina Cocea si „Bătrîna și 
hoțul" de Viorel Savin). Studioul de 
teatru al I.A.Ț.C. „I. L. Caragiale"- 
București („Matca" de Marin So
rescu). Teatrul dramatic din Galați 
(„Hanul de la răscruce" de Horia 
Lovinescu). Teatrul „Nottara" („Pen
siunea doamnei Olimpia" de I. D, 
Șerban), ca și Teatrul dramatic „Ma
ria Filotti" din orașul-gazdă (cu „Fa
milia" de Dina- Cocea, premieră în 
gală). împreună cu suita de manifes
tări cultural-artistice care au înso
țit manifestarea (recitaluri lirice 
susținute de actori, dezbateri asupra 
spectacolelor vizionate, lansări de 
cărți apărute în colecția „Rampa", 
audiții din Fonoteca de aur a Ra
diodifuziunii române, intilniri și 
dezbateri cu oameni ai muncii de 
la Combinatul de fibre, celuloză și 
hirtie. întreprinderea de confecții și 
I.U.G. „Progresul", vernisări de ex
poziții etc.), toate la un loc s-au 
constituit într-un generos cadru de 
promovare si de afirmare a artei 
autentice, de calitate. Beneficiari ? 
Cităm din cuprinsul uneia dintre 
cele două consistente foi volante, e- 
ditate sub genericul galei si difu
zate in acea perioadă : „La spec

(Urmare din pag. I)

tînăr și inimos, este și el 
singerean, iar întreg per
sonalul secției, cu o me
die de virstă de 25—26 de 
ani, este alcătuit numai 
din oameni ai comunei. Ce 
decurge de aici ? O stabi
litate a muncii, o armonie 
a .colectivului, acordul de 
durată intre angajament și 
faptă. Este unul dintre as
pectele care justifică, so
cial, clasarea unității de 
mecanizare pe locul I in 
S.Kl.A., inclusiv la capito
lul viteza de execuție și 
calitatea reparațiilor, în 
ultimii trei ani. Searifica- 
toarele obținute prin auto- 
dotare în* atelierele S.M.A. 
ca și o mașină de adunat 
pietre in condițiile tere
nurilor în pantă (foarte u- 
tilă aici) sint premiere, am 
înțeles, nu numai la nive- 
lui județului Prahova.

Din curtea secției de 
mecanizare, privind in 
diagonală, peste șoseaua 
străjuită cu tei înalți. în- 
tîlnești profilul semeț al 
noii școli generale din 
Singeru, clădire cu etaj, 
cu numeroase săli de cla
să și cabinete. Profesoara 
Elena Dicu, directoarea 
școlii numărul 1, ne oferă 
și alte date ale calității în- 
vățămintului într-un sat 
care, pe vremuri nu toc
mai îndepărtate, avea un 
singur învățător. Cei peste 
o mie de elevi ai celor 
trei școli generale, dintre 
care una cu clase I—X, 
sint pregătiți de 72 de ca
dre didactice. Reține. îmi 
spune primarul Victor 
Țuică, un fapt mai rar în- 
tilnit, cu toate că e de do
rit oriunde : toate cadrele 
didactice. fără excepție, 
sint din loe’litste. De alt
fel. prin situarea sa la 
marginea județului, spre 
Cislău. comuna exclude 
posibilitatea navetei. Drept 

tacolele de teatru și acțiunile orga
nizate în cadrul galei (...) au parti
cipat peste 10 000 de brăileni".

Inițiativa brăileană s-a bucurat de 
aprecieri unanime. Discutind despre 
ampla manifestare, directorul Tea
trului dramatic „Maria Filotti". dra
maturgul Ion Bălan, a ținut să ne 
precizeze : „Am dorit să jie aducem 
contribuția la stimularea mișcării ar
tistice teatrale in vederea promovă
rii dramaturgiei contemporane ro
mânești dedicate femeii, obiectiv 
tematic constant și in politica re
pertorială a teatrului brăilean. De
rularea unui ' program complex de 
acțiuni cultural-artistice a reliefat 
atit potențialul spiritual al Brăilei, 
valorile sale perene, cit și modul de

O semnificativă 
manifestare culturală 

la Teatrul dramatic 
„Maria Filotti" din Brăila

integrare a teatrului și a publicului 
nostru în acest climat".

Tovarășa Gabriela Jelea-Vancea. 
președintele Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă Brăi
la, a subliniat : „Pentru a implini a- 
ceastă inițiativă si a-i afirma cit mai 
generos și pertinent mesajul, cunos
cute teatre din țară, artiști valoroși 
ai scenei românești s-au străduit, cu 
mijloacele artei autentice, să transmi
tă spectatorilor vibrația demersului 
artistic de calitate, propunind valori 
morale inriuritoare. demne de socie
tatea noastră, de spiritualitatea con
temporană. afirmată cu succes si in 
planul dramaturgiei".

Gala de teatru „Femeia — erou în 
dramaturgia contemporană". Brăi
la ’87, aflată la prima ediție, a fost 
validată de ecourile favorabile ve
nite din partea spectatorilor, a spe
cialiștilor și oamenilor de teatru. 
Spectacolele au fost bine primite de 
un public cald și generos, creindu-se 
toate premisele ca noua inițiativă 
brăileană să se alăture în mod firesc 
manifestărilor de prestigiu național. 
Ca pledoarie, inserăm și cîteva din 
numeroasele opinii și declarații cu
lese : Sorana Coroamă-Stanca. re
gizor, președintele juriului : „La pri
ma sa ediție, consider această gală 
de bun augur, fiind un prilej de lar
gă deschidere culturală a unui co
lectiv artistic merituos, plin de vi
goare și tinerețe, cu atit mai mult 
cu cit tradițiile teatrale brăilene au 

pentru care, cei care sint 
aici și s-au pregătit pentru 
meseria de dascăl sint oa
meni ai locului, cu case 
aici, cu părinți aici.

Dincolo de școală, pe a-_ 
ceași linie a privirii, este' 
conacul boieresc al Băbea- 
nului, conac care, pîrjolit 
la răscoală, a devenit, 
printr-un paradox al sor
ții, clădirea ce găzduiește 
muzeul răscoalei. între 
plugul de lemn, cu minere 
noduroase, și uriașele bul
dozere cu pluguri care scot

îndepărtata mea copilărie, 
făcind 8 km pe jos pînă la 
prima stație de rată, ei 
merge în . cabinetul stoma
tologic al noului dispensar 
comunal, dispensar cu 
cinci medici și alte 12 ca
dre medicale medii, cu săli 
și cabinete ca de policlini
că urbană. O stare de con
fort nouă s-a infiltrat la 
orice pas, o strălucire 
nouă, o bogăție — da, bo
găție — a curților, caselor, 
oamenilor. Răsfoiesc eu 
Victor Țuică arhive de pri-

Puterea unui sat
copaci din pămint, ale uni-' 
tații de mecanizare, este, 
in spațiu, o distanță de ci
teva sute de metri. în 
timp, o distanță de 80 de 
ani. în scara evoluției, a 
progresului uman, distanța 
pare incomensurabilă. Și 
totuși, in satul strălucitor 
de astăzi, cu aproape toate 
casele noi sau renovate in 
ultimii 15—20 de ani, a 
răsunat atunci cornul 
(existent și el în muzeu) 
al revoltei. Budanele spar
te ale moșierului au îmbă
tat giștele pe uliță pină la 
Sărățica, iar pernele de 
puf, spintecate, ningeau 
sub ferestrele de la etaj. 
A fost, peste acea cumpli
tă sărăcie, primul semn. 
Singeru, comună cu o ono
mastică ciudată, se deștep
ta, probînd că frica-i este 
străină.

Privim, sub geana soare
lui de primăvară, satul de 
azi. Cămine noi, magazine 
și școli noi, dispensare 
noi. Țăranul nu se mai 
duce la dentist la Ploiești, 
cum făcea nu in tocmai

mărie, comparăm date sta
tistice. Acum douăzeci de 
ani, prin rețeaua comer
cială a satului, satelor — 
Singeru, Tisa, Mireș — se 
vindeau bunuri în valoare 
de pină in două milioane 
lei intr-un an. în 1986, 
anul trecut, magazinelp din 
Singeru au vindut locuito
rilor comunei Singeru bu
nuri de folosință imediată 
sau îndelungată de 20 mi
lioane lei. Cu nițel chiar 
peste.

E primăvară la Singeru. 
Frumoasă, invîrtejind seve. 
O defilare de copaci vă- 
ruiți la șosea. în grădini 
au fost puse răsadurile. Pe 
dealuri au fost completate 
golurile pădurilor. Fiind o 
mare bogăție a acestei 
zone, pădurile sînt tratate 
ca o cultură. De grîu să 
zicem. Sint fasonate, ingr - 
jite, urmărite, completate 
prin plantări de nu'eț'. Un 
pădurar tină", om al loc - 
lui și pi. Tinel Stanca ab
solvent al liceu'”' s'l-’e 
îmi spunea că r>ă-’--re -$■
un organism viu d ’ a" ■

depășit cu mult un centenar, cu atit 
mai mult cu cit pe scena brăileană 
au debutat sau au jucat, ani de-a 
rindul, corifei ai artei teatrale. Brăi
la, cetate mirifică a vieții, îmbrățișa
tă in leagănul de holde, purtată-n 
vals vrăjit de unde mingiioase. Brăi
la a fost, citeva zile, in plină sărbă
toare artistică dedicată femeii, fe
meii zilelor noastre". • Mircea 
Albulescu, actor : „O inițiativă deo
sebit de curajoasă și promițătoare 
din partea Brăilei... O gală de tea
tru organizată impecabil, cu forme 
spectaculare diverse, cu participări 
din partea Radiodifuziunii și Televi
ziunii române, dar in primul rind 
spectacolele de teatru ocupind rolul 
principal al acestei intilniri. al aces
tui schimb de experiență. aL acestei 
confruntări de talie națională"...
• Dina Cocea, artistă emerită :
„...această gală brăileană. un adevă
rat regal de teatru... Urez colegilor 
mei brăileni mult succes !“ • Ste- 
lian Preda, directorul Teatrului dra
matic „Bacovia" — Bacău : .... un a-
devărat act de cultură, iar prin te
matica sa o inițiativă cu totul deo
sebită. foarte generoasă. -Sint con
vins că această primă ediție — foarte 
bine organizată, la care publicul 
brăilean și-a dovedit, incă o dată 
și pe deplin, priceperea si gustul in 
judecata actului creator-scenic —.va 
fi urmată de noi ediții, la care cin
stirea FEMEII va fi pe deplin răs
plătită, asemenea rolului pe care îl 
are in viață, în societatea socialistă".
• Alexandrina Codreanu, om al 
muncii la Combinatul de fibre, celu
loză și hîrtie : „Ne bucură o gală a 
teatrului contemporan dedicată fe
meii, ne-ar buctțra și mai mult îmbo
gățirea galeriei cu eroine femei. 
Unde sint acestea ? Peste tot, chiar 
în combinatul nostru, cu sutele !“
• Timotei Petride, profesor emerit: 
„Pentru poezia patriotică revoluțio
nară, Brăila are o manifestare de 
prestigiu cum este „Odă pământului 
meu — Mihu Dragomir". marelui pe
regrin i-a dedicat „Zilele Panait 
Istrati". lui Petrea Crețu Șolcan — 
concursul rapsozilor ; in sfirșit. Du
nării — „Serbările Dunării". Merita 
și prezentul. Si iută că avem o ase
menea manifestare prin această reu
șită gală". • Dr. Monika Klette, om 
de cultură din R. D. Germană, invi
tata A.T.M. : „Cit de frumos ar fi 
ca, in fiecare an, pe toate coordona
tele lumii să fie aureolată imaginea 
femeii : iubită, soție, mamă, creatoa
re a vieții, luptătoare pentru pacea 
lumii. Chipul femeii este chipul lu
mii și-al vieții, este chipul fericirii 
și-al dragostei, este, dacă vreți, ges
tul nobil al Brăilei prin această gală 
de teatru, dedicată femeii...".

Candiano PRÎCEPI TU

trebuie să te ocupi ca un 
medic. Adică ? S-o tratezi 
de ceea ce este bolnav, la 
nevoie să-i stimulezi vi
goarea și mereu reîmpros
pătată tinerețe. Avem, în 
premieră, specii cinegetice 
rare pe vremuri aici, dacă 
nu inexistente. Au reapă
rut cerbii. Urșii — exem
plare superbe — coboară 
in lăstărișurile de. la La- 
poș. De curind, Tinel Stan
ca a întilnit un ris, exem
plar de-o deosebită frumu
sețe. Ceea ce înseamnă na
tură în plinătatea frumu
seții ei, natură pe care o- 
mul o îngrijește și exploa
tează cu grijă și deșteptâ- 
ciune. Pădurile sint viața 
sîngereanului. Dinspre ele 
vine aerul tare, curat, spre 
ele cată ochii copilului, vî- 
nind, în vis, căpriori cu 
coarne de aur.

Am plecat din sat cerînd 
un răspuns despre griu. 
Cum e griul pe valea Cri- 
covului Sărat, griul cel du
blat ca suprafață astă 
toamnă, la ultima însă- 
mințare, fiindcă a stricat 
obișnuințe, a spulberat 
prejudecăți, rodind mai 
bine decit se aștepta toată 
lumea ? Excelent ! Perie 
deasă și verde, îmi spune, 
cu bucuria țăranului care 
iubește pămîntul, Traian 
Stan, președintele coope
rativei agricole de produc
ție „1907“ din Singeru. Va 
fi grîu bun și frumos! Aici, 
sus, spre culmile împădu
rite, unde se1 aude mai des 
boncănitul cerbilor decit 
prepelița timpurilor sub 
arșiță. Griul pare, în acest 
sens, infirmarea unei pre
judecăți. într-o epocă în 
care am declarat război 
prejudecăților. Griul la 
Singer”., în premieră cos
mică absolută, este o vic
torie a noului mod de a 
gîndi. într-un sat, cel mai 
izolat sat p-ahovean. Pînă 
ieri



SCÎNTEIA - joi 21 mai 1987 PAGINA 5
■

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA
Prezentăm in continuare rezultatele obținute in intrecerea socialistă 

de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din Întreprinderi indus
triale. construcții, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul 
circulației mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit în ra
port cu realizarea indicatorilor prevăzuti in criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii aprilie pe primele locuri se si
tuează :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE

PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea clectro- 

centrale Galați, cu 642,6 puncte.
Locul II : întreprinderea elec- 

trocentrale Arad, cu 492,7 puncte.
Locul III : întreprinderea elec- 

trocentrale Timișoara, cu 405,5 
puncte.

ÎN INDUSTRIA EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul : Mina Coranda Certej, ju
dețul Hunedoara, cu 1 035.3 puncte.

Locul II : Mina Fundu Moldovei, 
județul Suceava, cu 1 034 puncte.

Locul III : Mina Deva, județul 
Hunedoara, cu 965,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești, cu 559,9 
puncte.

Loqul II : întreprinderea de fri
gidere Găești. județul Dimbovița, 
cu 344,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de apa

rate de măsură si control Otopeni
— Ministerul Industriei Chimice
— cu 888,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de re
parații utilaj minier Tirgu-Jiu
— Ministerul Minelor. Petrolului 
și Geologiei — cu 760,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de uti
laje grele pentru construcții Bucu
rești — Ministerul Agriculturii — 
cu 731,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

PRODUSE ANORGANICE. 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul I : întreprinderea chimică 
Dudești, București, cu 478,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de pro

SEZONUL TURISTIC DE VARĂ
-SUB BUNE AUSPICII

Fiecare sezon turistic de vară se 
caracterizează mai intii prin ample 
pregătiri menite să-i confere, pe 
toată durata, statutul unei „industrii 
cu foc continuu". Propunindu-ne să 
aflăm pentru cititorii noștri dacă si 
în ce măsură anul 1987 cunoaște o 
asemenea caracteristică, ne-am adre
sat tovarășului COSTACHE ZMEU, 
adjunct al ministrului turismului.

— Unitățile noastre se prezintă 
bine pregătite și. așa cum se spune, 
bucuroase de a primi cit mai multi 
oaspeți, ne spune interlocutorul. S-a 
încheiat pregătirea tuturor bazelor 
turistice, in mod deosebit a litora
lului. cea mai solicitată în perioada 
de vară. Aici am avut în vedere 
peste 1 300 de obiective, care au vi
zat toate hotelurile și vilele, unită
țile de alimentație publică, parcu
rile sportive și de agrement, ame
najarea plajelor, refacerea si conso
lidarea digurilor și altele.

Si in celelalte zone turistice ale 
țării s-au făcut minuțioase și te
meinice pregătiri pentru sezonul 
estival. în primul rînd. am avut 
in atenție stațiunile de cură balnea
ră (Călimănești-Căciulata. Băile Fe
lix, Băile Herculane, Vatra Dornei. 
Băile Tușnad. Covasnn, Sovata, Bu- 
ziaș. Slănic Moldova și altele). Sta
țiunile de odihnă și cabanele din 
zonele montane, unitățile de cazare, 
alimentație publică și locurile de 
popas situate pe traseele turistice 
sînt, de asemenea, gata să primeas
că oaspeții.

— Ce înnoiri si modernizări ale 
bazei materiale prefațează progra
mele de vacantă propuse pentru 
acest an ?

— în ultimele două decenii a in
trat in tradiția turismului românesc 
ca. an de an. baza materială să cu
noască înnoiri importante. Anul a- 
cesta turiștii români și străini vor 
găsi noi adrese pe harta turistică a 
țării : un hotel in Petroșani ; un al; 
tul in Roșiorii de Vede ; o bază 
nouă de tratament lingă hotelul 
„Mureș" din Băile Felix ; o alta in 
cocheta stațiune Săcelu din județul 
Gorj. Tot in acest an. dar la începu
tul semestrului II va mai fi dat în 
folosință un hotel nou la Tg. Ocna 
cu 200 locuri de cazare si 400 locuri 
la alimentație publică. Această uni
tate va presta servicii pentru turiștii 
ce efectuează tratamentul in salina 
din localitate, scutindu-1 de efortul 
de a se transporta de la Slănic-Mol- 
dova sau Bacău pină la salină și 
inapoi. Se vor economisi, totodată, 
importante economii de carburanți 
și lubrifianți, va crește timpul des
tinat tratamentului, cu efecte deo
sebit de pozitive pentru turiștii 
veniți la cură balneară.

Preocupați de asigurarea unor con
diții de confort tot mai bune în uni
tățile noastre, am luat măsuri pen
tru a dezvolta in mod substanțial și 
rețeaua de instalații solare. Au fost 
executate . și montate noi instalații 
solare pe litoral (Mamaia, Eforie 
Nord, Eforie Sud. Venus, Jupiter 
etc.), în stațiunile Lacu Sărat-Ciineni 
și la popasul Corotișca. situat pe 
malul drept al Dunării, ambele in 
județul Brăila, in stațiunile Balta 
Albă din județul Buzău și, Ținea din 
județul Bihor, la hotelul „Jiul" din 
Craiova, la mai multe hoteluri din 
județul Neamț, la hotelurile din 
Caracal, Sulina, Roșiori de Vede și 
altele.

Capacitățile de cazare ale Ministe
rului Turismului — cărora li se a- 
daugă cele construite de alte orga
nizații obștești și instituții centrale 
— pot asigura practic primirea unui 
număr sporit de turiști străini fată 
de anii trecuți și. practic, a celei 
mai mari părți a populației țării 
care dorește să-și petreacă concedii
le și să-și refacă sănătatea in uni
tățile destinate acestui scop. Atit din 
punct de vedere al dotării cu bază 
materială, cit și al condițiilor natu
rale. România oferă condiții dintre 
cele mai bune pentru practicarea 
unui turism activ in toate anotimpu
rile anului.

O componentă de bază a ofertei 
turistice actuale și de perspectivă o 

duse lemn mobilă București, cu 
581,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de ca
sete radio și televizoare București, 
cu 429,6 puncte.

Locul III : Combinatul de prelu
crare a lemnului Oradea, cu 120,6 
puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA — LÎNA

Locul I : întreprinderea de stofe 
„Dorobanțul" Ploiești, cu 948,8 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Li
bertatea" Sibiu, cu 691,1 puncte.

PANOUL FRUNTAȘILOR 
PE PATRU LUNI

Locul III : întreprinderea „Inte
grata de lină" Suceava, cu 512,1 
puncte.

ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 637,9 puncte.

Locul II : întreprinderea de tri
cotaje Brașov, cu 412,9 puncte.

Locul III : întreprinderea ,,'Ades- 
go“ București, cu 281,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
ULEIULUI, ZAHĂRULUI 

ȘI PRODUSELOR ZAHAROASE

Locul I : întreprinderea de in
dustrializare a sfeclei de zahăr Bu
zău, cu 1 169,7 puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
industrializarea sfeclei de zahăr 
Roman, județul Neamț, cu 699,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea de in
dustrializare a sfeclei de zahăr 
Sascut, județul Bacău, cu 674,5 
puncte.

ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT 

CU PROFIL ZOOTEHNIC

Locul I : întreprinderea agricolă 

Vedere din Mamaia

constituie agrementul. Iată de 
ce aceasta reprezintă o direcție 
importantă in care acționăm în asa 
fel incit fiecare stațiune să dispună 
de mijloace cit mai variate pentru 
..activizarea" vacantelor turiștilor. 
Fiind un domeniu foarte vast, unde 
ingeniozitatea, inovația, creația au 
un cîmp . larg de manifestare, am 
luat și luăm măsuri permanente 
pentru multiplicarea agrementului 
in funcție de specificul stațiunilor 
— de odihnă, sporturi de iarnă sau 
cură balneară — de vîrstâ si prefe
rințe și. bineînțeles. în funcție de 
anotimp sau de starea vremii. Acor
dăm in acest cadru un rol important 
excursiilor ; turismul, integrindu-se 
in viața spirituală a tării, oferă largi 
posibilități de cunoaștere a istoriei 
poporului român, a patrimoniului 
său cultural, a realizărilor grandioa
se obținute in construcția socialistă 
a țării și se constituie intr-un factor 
activ de instruire și educație per
manentă.

— $i totuși turismul se apreciază 
in strategia oricărei țări prin valen
ța sa economică.

— Ca pretutindeni în lume, si la 
noi turismul se dezvoltă si se prac
tică și pentru valențele sale econo
mice. De aceea, in procesul de va
lorificare deplină a capacităților de 
cazare, acordăm o atenție deosebită 
acțiunii de contractare. Am început, 
încă din octombrie anul trecut, con
tractarea întregii baze materiale, atit 
pentru turismul intern, cit și extern. 
Am luat și luăm măsuri pentru o 
mai bună și continuă legătură intre 
deținătorii bazei materiale Si vâlo- 
rificatorii acesteia. Am mers și mai 
departe găsind și alte căi de ofertare 
a capacităților create pentru tu
rism, stabilind o legătură nemijlo
cită cu întreprinderi și instituții, 
organizații de masă și obștești. Care 
s-au arătat interesate să aibă „uni
tăți permanente" in cadrul bazei 
noastre materiale. Acestora le-am 
oferit locuri și chiar unități com
plete in sistemul „charter" (pe în
treg anul sau pe anumite perioade). 
Este o metodă de valorificare pe 
care vom pune un accent și 
mal mare in viitor la turismul in
tern. Am acordat o atenție și mai 
mare acțiunii de oontractare și cu 
firmele partenere străine. în 1987 
România se va dovedi o gazdă pri
mitoare pentru turiștii din multe 
țări : vom primi oaspeți din tarile 
socialiste, din R.F. Germania. Olan
da. Belgia. Franța. Anglia, țările 
nordice. Grecia, Turcia. Desigur că 
vom primi oaspeți și din țări mai 
îndepărtate, ca Japonia. S.U.A.. une
le țări arabe și africane ele.

— Valorificarea potențialului tu
ristic, a bazei sale materiale anga
jează mai multi factori. Cum asi
gură Ministerul Turismului, in cali
tate de organ coordonator, realizarea 
unei bune colaborări in acest dome
niu a tuturor factorilor ?

SOCIALISTĂ
de stat Recaș, județul Timiș, cu 
1 245.1 puncte.

Locul II : întreprinderea agrico
lă de stat Liebling, județul Timiș, 
cu 724,5 puncte.

IN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : întreprinderea poligra
fică Bucureștii Noi, cu 822,7 puncte.

Locul II : întreprinderea poligra
fică ,.Filaret" București, cu 468,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea poli
grafică Sibiu, cu 263,9 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— DEPOURI DE CALE FERATA

Locul I : Depoul de cale ferată 
Pitești, cu 186,7 puncte.

Locul II : Depoul de cale ferată 
Brașov, cu 141,4 puncte.

Locul III : Depoul de cale ferată 
Piatra-Olt, județul Olt, cu 136,4 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI AUTO

Locul I : întreprinderea de trans
porturi auto Mureș, cu 571,5 puncte.

Locul II întreprinderea de
transporturi auto „Transcom" 
București, cu 504 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Dolj, cu 491,5 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
nietalochimice Timișoara, cu 239 
puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
alimentare Alba Iulia, cu 237,6 
puncte.

Locul III : Întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru textile- 
încălțăminte Tirgu Mureș, cu 233,5 
puncte.

ÎN COOPERAȚLX 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Con
stanța, cu 672,4 puncte.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor irfeșteșugărești Giur
giu. cu 625,5 puncte.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Sălaj, 
cu 606,5 puncte.

— Colaborăm bine cu factorii ale 
căror preocupări se interferează cu 
activitatea noastră. Am conlucrat și 
conlucrăm strins și pe multiple pla
nuri cu Consiliul Central al U.G.S.R., 
care a contractat peste 21 la sută 
din capacitățile bazei noastre ma
teriale. Avem Înființate dispecerate 
județene comune (O.J.T.-sindicate) 
care redistribuie locurile pentru o- 
dihnă sau cură balneară între 
sindicate, organizează. în colaborare, 
excursii, conlucrează pentru a face 
cunoscute toate posibilitățile exis
tente pentru petrecerea concediilor, 
a timpului liber.

Ca organ coordonator al activită
ții in domeniul turismului, ministe
rul nostru a inițiat programe de 
colaborare cu toți factorii implicați 
in derularea vacanțelor. Ministerul 
Sănătății se află angajat in buna 
desfășurare a activității de turism 
prin folosirea rațională a factorilor 
naturali de cură, prin diversificarea 
tratamentului balneofizical si infor
marea populației cu privire la efi
ciența surselor de sănătate existen
te in stațiuni ; Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare si 
organele locale ale puterii de stat 
participă la buna desfășurare a tu
rismului prin soluționarea unor sar
cini importante in probleme edilitar- 
gospodărești din zonele turistice (în
treținerea și repararea șoselelor, 
căilor de acces la obiectivele .turis
tice, grija pentru monumentele cul- 
tural-istorice. asigurarea dotărilor 
social-sanitare pe traseele turistice 
și a sistemelor de informare si 
orientare turistică si rutieră, a mar
cajelor din zonele montane) ; Minis
terul Agriculturii și Ministerul Co
merțului Interior asigură, in ca
drul acestor programe, aprovizio
narea unităților turistice corespun
zător orientărilor stabilite și cerin
țelor acestei activități ; Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste răs
punde de asigurarea unei bogate ac
tivități cultural-artistice in toate sta
țiunile balneoclimaterice, in toate 
orașele cu profil turistic ; Ministe
rul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor este angajat in îmbunătă
țirea calității transportului turistic 
cu trenul, sprijinirea activității tu
ristice prin constituirea unor garni
turi suplimentare in perioadele de 
vîrf și prin asigurarea de condiții 
bune in transportul maritim si 
aerian. Pdmim la drum pe traseele 
sezonului estival 1987 cu convingerea 
că fiecare in parte și toți la un loc 
vom face totul ca vacanțele turiștilor 
români și străini să aibă peste toi 
gazde bine pregătite, amabile, care 
să indeplinească în cele mai bune 
condiții calitatea de amfitrioni, să 
se situeze — indiferent că se află 
la șes sau la munte — la înălțimea 
așteptărilor celor ce ne vor fi 
oaspeți.

P. CONSTANTIN

Cronica zilei
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației parlamentare columbie
ne conduse de Heraclio Fernandez 
Sandoval, vicepreședinte al Camerei 
Reprezentanților, ambasadorul Re
publicii Columbia la București. Vic
tor Alberto Delgado Mallarino, a 
oferit, miercuri, o recepție.

Au luat parte Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
membri ai conducerii unor ministere 
și instituții centrale, deputați.

★
Tovarășul Dimitrie Ancuța, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, miercuri, pe Charles P. Pieper, 
președinte și director executiv al 
firmei „General Electric Trading 
Company" din S.U.A., care se află 
intr-o vizită în țara noastră.

în timpul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
cooperării în domeniul energetic 
dintre întreprinderi românești de 
specialitate și firma americană.

La întrevedere a participat Ilie 
Văduva, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

*
Reprezentanța permanentă Ia Bucu

rești a Oficiului de turism „Cedok" 
a organizat, miercuri, o conferință 
de presă consacrată turismului in 
Cehoslovacia în anul curent. Cu 
acest prilej au fost subliniate rela
țiile de colaborare reciprocă dintre 
organismele de turism din România 
și Cehoslovacia, importanta schim
burilor turistice în mai buna cu
noaștere și apropiere dintre cele 
două țări și popoare.

(Agerpres)

tv
20.00 Telejurnal
20.15 Viața economică
20,25 Invitație în studiourile Radiotele- 

vlziunii (color)'. Tineri soliști ’au
reați ai festivalurilor naționale și 
internaționale acompaniați de or
chestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii

20,55 împreună cu oamenii, pentru oa
meni. Cu drag pentru orașul tău. 
Reportaj

21.10 Mari actori, mari regizori. Toma 
Caragiu (II)

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 mai, ora 21 — 24 mai, ora 
21. tn țară : Vremea va fi în general 
instabilă și răcoroasă, cu cerul tem
porar noros. Vor cădea ploi locale, 
mai ales averse, însoțite și de descăr
cări electrice, mai frecvente în estul 
și sud-estul țării. în zonele deluroase, 
condiții de grindină. La munte, la pes
te 1 000 metri înălțime, lapoviță și nin
soare. Pe alocuri, cantitățile de apă 
pot depăși 15 litri pe metru pătrat în 
24 de ore. Vintul va sufla slab pină la 
moderat, cu intensificări ' temporare, 
îndeosebi în estul țării si la munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 3 și 13 grade, izolat mai coborîte 
în depresiuni pină în jur de zero gra
de. iar maximele între 13 și 23 de 
grade. în București : Vremea va fi in 
general instabilă și răcoroasă, cu ce
rul temporar noros. Vor cădea averse 
de ploaie însoțite și de descărcări e- 
lectrice. Vîntul va sufla slab oină la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 9 si 11 grade, iar maxi
mele între 15 și 18 grade.

HUȘI : Realizare tehnică
Preocupat, deopotrivă, de înnoi

rea și modernizarea producției și 
de diminuarea consumurilor mate
riale, colectivul Fabricii de utilaj 
complex din orașul Huși a Început 
să realizeze un nou produs cu pa
rametri tehnico-funcționali superi
ori și de foarte mare utilitate pen
tru industria extractivă. După cum 
ne spunea Teodor Loghin, vicepre
ședintele consiliului oamenilor 
muncii, este vorba de sapa cu lame 
care intră in componența echipa
mentului de foraj la sondele pe
troliere. La fabricarea acestui pro
dus sint utilizate corpurile de la 
sapele cu role uzate și recuperate, 
cărora, printr-o tehnologie origina
lă. li se dă aici o nouă viață. Im
portant este nu numai faptul că la 
fabricarea lor se utilizează mate
riale refolosibile, ci și acela că, prin 
noua tehnologie. se diminuează 
consumul de oteluri speciale. (Petru 
Necula).

............---... -.. ACTUALITATEA SPORTIVĂ ==
HANDBAL: Pregătiri pentru Campionatul 

mondial universitar
GIMNASTICA : La campionatele europene - 

astăzi, concursul feminin individual compus
La campionatele europene care se 

desfășoară la Moscova, atit la femi
nin, cit și la masculin — astăzi va 
avea loc concursul feminin indivi
dual compus. între orele 15 și 20,15 
(ora României), cele mai bune gim
naste de pe continentul nostru vor 
evolua pentru titlul de campioană 
absolută și medaliile acestui concurs. 
Printre candidatele principale la 
distincțiile competiției se vor afla ti
nerele noastre reprezentante Daniela 
Silivaș, Camelia Voinea și Eugenia 
Golea, precum și gimnastele țării- 
gazdă, în frunte cu Elena Șușunova. 
Gimnasta noastră nr. 1, tinăra și 
foarte talentata Daniela Silivaș, cam
pioană mondială la birnă in ultima 
ediție a C.M., are drept aparate fa
vorite, firește, birna, dar și solul și 
paralelele, in timp ce. dintre exerci
țiile Cameliei Voinea. ii subliniem 
pe acela, deosebit de frumos, de la 
sol.

FOTBAL : O comportare necorespunzătoare 
a formației noastre olimpice

Dacă la primul meci al formației 
noastre in preliminariile olimpice. 
România — R.F.G. (1—0), scorul fa
vorabil a mascat in oarecare măsură 
neajunsurile din jocul de ansamblu 
al echipei, ieri aceste carențe au ie
șit din plin la suprafață. Iar unei 
comportări slabe a fotbaliștilor noș
tri i-a corespuns de astă dată și un 
rezultat nul. România — Polonia 
0—0, adică un punct pierdut pe te
renul propriu. In afară de Bum- 
bescu. Liliac și in general jucătorii 
din apărarea imediată, ceilalți com
ponent! ai echipei au acționat lent, 
deseori apatic, individual și la în- 
timplare, vădind, și prin aceasta, 
lipsuri in pregătirea tactică a me
ciurilor. Nici măcar executarea lovi
turilor libere nu ni s-a părut cores
punzător rezolvată. Pe scurt, nu s-a

(Oamenifapte, semnificații
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI 

Energetica-în cîmpul de forța 
al modernizării

Mai ințîi să reamintim cîteva cu
noscute metafore : „aurul negru" 
— petrolul ; „diamantul negru" — 
cărbunele ; „aurul alb" — apa ; 
„cărbunele galben" — uraniul ; 
„aurul cald" — energia geoterma- 
lă ; „aurul verde" — pădurea. Sim
bolul lor, cuprins intr-un singur 
cuvînt ? Energie.

Nu despre energie a discutat re
porterul la ■ Moscova cu V. Simo- 
nenco, M. Celin și A. Solnikov, 
specialiști din Comitetul de Stat al 
Planificării, la o masă rotundă ad- 
hoc, ci despre căile și modalitățile 
de economisire a ei. Se spune, pe 
bună dreptate, că „o energie eco
nomisită este mai ieftină decît cea 
produsă". Iar preocuparea pentru a 
afla noi soluții in domeniu are, ne
îndoios, dimensiuni planetare. E a- 
devărat că Uniunea Sovietică este 
un uriaș teritoriu producător de 
energie. Unul dintre cele mai cu
tezătoare planuri, după victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, infăptuită in urmă cu 70 
de ani, era tocmai planul de elec
trificare a patriei sovietelor. As
tăzi, în fiecare zi sint pulsate, de 
exemplu, in arterele vitale ale eco
nomiei naționale 1,6 milioane tone 
de cărbune, 3,8 miliarde kilowați- 
oră energie electrică... Dar tot în 
fiecare zi „cimpul consumator" 
convertește această putere în 31 
milioane metri pătrați de țesături, 
2 milioane perechi încălțăminte de 
piele. 25 000 aparate de radio, 24 000 
televizoare. 16 000 frigidere... (Ca să 
nu mai amintim de milioanele de 
tone de oțel, fontă, cocs, aluminiu, 
laminate, îngrășăminte chimice, ci
ment ș.a.m.d., născute din energie 
și hrănite cu energie).

— Avem mari resurse, argumen
tează interlocutorii noștri, dar și 
mari consumuri. Dispunem de 
puternice capacități de producție a 
energiei, dar și de uriașe posibili
tăți de economisire. Optica anilor 
’60, cînd benzina era socotită la fel 
de abundentă ca... apa — in trea
căt fie spus, și apa este o resursă 
limitată, epuizabilă — nu numai 
că nu-și mai are nici un temei, dar 
este de-a dreptul păgubitoare.

— Cum se materializează intere
sul manifest pentru economisirea 
oricăror forme de energie ?

— Dinamica eforturilor se oglin
dește perfect in dinamica econo
miilor de resurse. Un exemplu 
doar : in cincinalul precedent, eco
nomiile de resurse energetice s-au 
cifrat ia circa 140 milioane tone 
combustibil convențional. Con
gresul al XXVII-lea al P.C.U.S. a 
trasat obiectivul ca pină în 1990 să 
se obțină economii de circa 230 mi
lioane tone Combustibil convențio
nal. Mai departe, pină în anul 2000, 
se prevede o micșorare a consumu
lui de energie de 1.4 ori pe unita
tea de venit național.

Desigur, continuă interlocutorii, 
obiectivele fixate sint foarte ambi
țioase. Posibil insă de respectat, de 
îndeplinit. Acționind, evident, de
cis, pentru ca optica economisirii 
să prindă puternice rădăcini peste 
tot. Acționind peste tot pentru pro
movarea tehnologiilor moderne, „de 
protecție" și nu „devoratoare" de 
energie.

In sprijinul orientării spre eco
nomisire riguroasă ni se prezintă o 
statistică extrem de concludentă. 
Potrivit acesteia, in 1940 pentru 
producerea unul kilowat-oră de 
energie electrică se cheltuiau 645 
grame de combustibil convențional; 
in 1960 — 471 grame ; in 1970 — 
369 grame ; in 1985 — 326 grame... 
Sint rezultate care oferă o imagi
ne asupra strădaniilor concertate 
in această direcție. Performanțele 
atinse sint competitive ; in limi
tele acestor parametri se situează 
și rezultatele obținute de România 
in efortul de a produce energie cu 
un consum cit mai scăzut de... 
energie.

— Dacă energia electrică de care 
avem nevoie azi am produce-o cu

Pentru numeroșii amatori de gim
nastică publicăm evoluția programu
lui campionatelor : vineri (16—20 ora 
României) — concursul masculin in
dividual compus ; simbătă (16—19 ora 
României) — finalele feminine la 
sărituri și paralele, precum și cele 
masculine la sol, cal cu minere și 
inele ; duminică (14—17 ora Româ
niei) — finalele feminine la birnă și 
sol. precum și finalele masculine la 
paralele, sărituri și bară fixă. După 
cum se observă, pentru intîia oară la 
o competiție oficială in aceeași sală 
se vor desfășura concomitent intre- 
ceri feminine și masculine. Cum a- 
ceasta este o programare decisă de 
Uniunea europeană de gimnastică, 
precizăm că atit campionatele mon
diale din acest an. cit și turneul 
olimpic din 1988, ambele în organi
zarea Federației internaționale de 
gimnastică, vor avea loc pe mai de
parte după sistemul obișnuit și in or
dinea tradițională.

putut desprinde nici o idee clară de 
joc.

Cit privește formația olimpică a 
Poloniei, aceasta și-a jucat șansa cu 
luciditate, obținind punctul pe care 
și l-a dorit,

Pină la următoarea partidă, Dane
marca — România (10 iunie), a ră
mas puțină vreme, fapt care soli
cită cu atit mai mult măsuri ur
gente din partea conducerii F.R.F. și 
a tehnicienilor responsabili pentru o 
calitate superioară a pregătirii echi
pei și o îmbunătățire a compoziției 
acesteia, mai ales. în linia ei de 
mijlocași. Desigur, se impune a se 
acționa și in privința educației ju
cătorilor în spiritul ambiției maxi
me, atit la antrenamente, cit și pe 
timpul meciurilor. 

investiția de energie din anii ’60 
— țin să remarce interlocutorii 
noștri — ne-ar trebui un supliment 
de... 150 milioane tone combusti
bil convențional. Se înțelege că, in 
contextul galopului după combus
tibil in lumea in care trăim, ni
meni nu-și mai poate îngădui 
„luxul" de a risipi o tonă de com
bustibil, darmite 140 milioane de 
tone !...

— Există șansa de a surclasa 
performanța atinsă ?

— Evident. După cum tot evi
dența ne arată că există și o limită 
în această ordine de idei. Ciștigul 
poate fi realizat insă pe multiple 
căi, intre care accesul la tehnicile 
„de vîrf" reprezintă una din cheile 
de boltă ale drămuirii energiei. 
Dieselizarea in transporturile auto, 
extinderea electrificării în cel fe
roviar sau turnarea continuă in 
oțelării — sint tot atitea căi bene
fice in formula economiei de re
surse energetice.

— Care este locul ocupat de re
sursele refolosibile în această e- 
cuație 7

— întrebarea are logica ei, cu 
atit mai mult cu cit avem cunoș
tință de preocupările și rezultatele

însemnări de călătorie 
din U.R.S.S.

obținute de specialiștii români în 
această privință. Anual, prin atra
gerea resurselor refolosibile în 
cîmpul efortului energetic, noi reu
șim să economisim pină la circa 60 
milioane tone combustibil conven
țional. Cifra poate surprinde prin 
mărimea ei, dar noi o apreciem la 
volumul economiei sovietice, ca 
fiind mult sub posibilitățile de care 
dispunem. Este și motivul pentru 
care munca de cercetare și de atra
gere în circuitul energiei a noi va
lori refolosibile cucerește teritorii 
neexplorate incă, dobindește și mai 
mari dimensiuni. După cum ne 
preocupă la fel de mult uriașa re
zervă pe care o avem la transpor
tul energiei electrice și unde in 
fiecare an pierdem in jur de 130 
miliarde de kilowați-oră. Este lim
pede că trebuie găsită o alternati
vă la tehnologia clasică de trans
port. Specialiștii noștri avansează 
diverse soluții, caută, in continua
re, calea cea mai ieftină și cu pier
derile cele mai mici, care să dea 
satisfacție.

T- Se amintea de o alternativă. 
Care ar fi aceasta privind combus
tibilul convențional ?

— Dezvoltăm in continuare re
țeaua de hidrocentrale, cuprinsă in 
toate planurile construcției socia
liste și comuniste elaborate după 
victoria Marii Revoluții din Oc
tombrie, în urmă cu șapte decenii. 
Accent aparte se pune pe produc
ția energiei atomice. Din cele peste 
370 de reactoare atomice cite sînt 
in funcțiune azi în lume, Uniunea 
Sovietică are instalate 40, cu o pu
tere totală de aproape 30 milioane 
de kW. Un număr însemnat de 
reactoare sint in diverse stadii de 
construcție. în diverse zone ale 
țării facem apel din ce în ce mai 
mult la energiile geotermală, eolia
nă, solară — domenii unde avem 
o bună colaborare cu specialiștii 
din România.

— Dar despre alternativele de 
combustibil in transporturi ce s-ar 
putea spune ?

— Este cu adevărat una din pro
blemele de mare însemnătate pen
tru economie. Cu atit mai mult 
pentru țara noastră, cu distanțe e- 
norme de străbătut. Electromobi- 
lul. autobuzul de călători propulsat 
cu metanol nu mai sînt doar soluții 
„de laborator", ci realități in viața 
multor orașe. Cum insă in direcția 
asta mai sint destule dificultăți de

In ansamblul pregătirilor pentru 
Campionatul mondial universitar, 
care va fi găzduit de România, echi
pa noastră reprezentativă studen
țească va susține la sfirșitul acestei 
săptămini două partide amicale cu 
formația similară a Ungariei. Primul 
meci se va juca, astăzi, la Timișoara, 
iar cel de-al doilea simbătă, la Arad. 
Amintim că etapa preliminară a 
C.M.U. de handbal se va desfășura 
între 31 mai și 2 iunie, in patru cen
tre universitare — Timișoara, Cluj- 
Napoca, Galați și Iași. Etapa a doua, 
semifinală, este programată în zilele 
de 4 și 5 iunie, la Timișoara și Iași. 
Meciurile ultimei etape, inclusiv 
meciurile „de clasament", vor avea 
loc duminică, 7 iunie, la Pitești, 
Ploiești și București. In Capitală,

BOX : O reuniune de selecție interesantă
Amatorii de box din București au 

ocazia să-i urmărească pe sportivii 
din lotul reprezentativ pentru cam
pionatele europene la ultima reuniu
ne cu public, reuniune programată 
vineri 22 mai, de la ora 15,30, la sala 
întreprinderii mecanice de utilaj 
chimic (I.M.U.C.) de pe platforma 

.industrială Berceni. (Drept mijloc 
de transport se poate folosi in pri
mul rind metroul). Cele mai multe

ȘAH: Turneul internațional al României
Cu două runde înainte de încheie

rea Turneului internațional al Româ
niei. ce se desfășoară la Timișoara, in 
fruntea clasamentului se află marele 
maestru român Mihai Șubă. cu 8.5 
puncte, urmat de Floi’in Gheorghiu, 
Valentin Stoica — 8 puncte, Ovidiu

★
CICLISM. Etapa a Xl-a a „Cursei 

Păcii", disputată pe traseul Kar- 
pacz — Legnica, a revenit ciclistu
lui sovietic Djamolidin Abdușaparov 
în 3h 41'10”. In clasamentul gene- 

invins, benzina și motorina rămîn 
pe mai departe in „rolul lor isto
ric". în aceste circumstanțe a tre
buit să optăm pentru un transport 
auto mai economic și am inceput 
să acționăm pentru dezvoltarea 
dieselizării. Calculele ne-au arătat 
că apelul la motorină este mai ief
tin cu circa 30 la sută in compara
ție cu transportul pe benzină. în 
prezent ne apropiem de un nivel 
de dieselizare de 60 la sută a trans
portului auto. Este un rezultat bun, 
dar noi ii vrem și mai bun.

— înlocuirea benzinei cu moto
rina — cale de economisire deci.

— Mai bine zis doar o cale, 
deoarece pentru ambele tipuri de 
combustibili ne propunem, in egală 
măsură, in cincinalul actual o eco
nomisire cu circa 20 la sută față 
de precedentul cincinal.

— Prin ce mijloace ?
— Mai intii și intii prin măsuri 

severe de raționalizare a transpor
turilor și riguroasa încadrare in 
normele de consum. Apoi prin 
perfecționările constructive ale 
mijloacelor auto. De la carburație 
pină la sistemul de transmisie, de 
la forma roților pină la compute
rul de bord care să asigure un con
sum rațional, o ardere eficientă. 
Aici un cuvint greu au de spus 
făuritorii parcului auto, opțiunea 
pentru variantele de mijloace ru
tiere cele mai puțin devoratoare 
de combustibili.

— Ce spun statisticile in această 
ordine de idei ?

— Că mijloacele auto astfel în
zestrate constructiv pot economisi 
pină la 10—15 la sută din combus
tibilul destinat in prezent. Puneți 
în relație aceste procente cu uria
șul parc auto'al tării, cu miliardele 
de kilometri care sînt străbătuți 
intr-un an și veți avea o imagine 
exactă a valorii efortului de per
fecționare constructivă.

— Nu ne îndoim că și in trans
portul feroviar e încurajată o ase
menea „linie de conduită".

— Normal. La care se adaugă și 
eforturile similare din transportu
rile maritime și aviatice. Revenind 
însă la căile ferate, să reținem un 
obiectiv : acțiunea pornită prin 
anii '60 de a inlocui locomotivele 
pe cărbune cu cele electrice ori 
pe combustibil lichid se de- 
săvîrșește in prezent. Estimă
rile arată că in actualul cin
cinal se va micșora pe această cale, 
mai economică, evident, consumul 
cu 15—20 la sută. Continuă, in ace
lași timp, strădania pentru electri
ficarea căilor ferate si ridicarea 
greutății trenurilor — mijloace im
portante de economisire combus
tibililor. ........  ■ ■ «.... .. ,

— La capătul atilor. .argumente, 
o ultimă întrebare : tptUși. cum 
vedeți viitorul resurselor clasice de 
energie din țara dv. ?

— Viitorul acestora are încă 
mult..; viitor. Asta nu înseamnă 
cîtuși de puțin că sint inepuiza
bile. Din acest motiv și preocupa
rea stăruitoare pentru buna lor 
gospodărire, pentru economisirea 
lor. Și tot din grija pentru viitorul 
energiei interesul — și pasul din 
ce în ce mai decis 1 — pentru pu
nerea in valoare a resurselor ne
convenționale de energie. Avem in 
vedere potențialul solar, marin, 
geotermal, eolian, bi omasa... Op
țiunea și pentru aceste alternative 
va determina, incă in actualul cin
cinal, o economie de circa 4 mili
oane tone combustibil convențio
nal.

...Energia — de la metaforă la 
problemă acută a contemporanei
tății. „Motor al dezvoltării", ea an
trenează în Uniunea Sovietică un 
potențial de gindire și acțiune 
imens, în stare să determine rațio
nala ei exploatare și economisire, 
punerea în valoare a surselor și re
surselor alternative, asigurarea 
viitorului cu această vitală forță a 
progresului uman de viitor.

Iile TANASACHE

1

meciurile „de clasament" vor fi găz
duite de sala Rapid, iar la Palatul 
sporturilor și culturii se vor juca 
partidele pentru locurile 3—4 (ora 
16,15) și finala Campionatului mon
dial universitar (ora 18).

★
Echipa reprezentativă de tineret a 

României incepe seria jocurilor de 
calificare pentru campionatul mon
dial al categoriei de virstă respective 
(turneul final 1—15 decembrie. Iu
goslavia). Antrenată de Oprea Vlase 
și Ștefan Birtalan. formația noastră 
va juca meciuri preliminare cu echi
pele Greciei și Poloniei. Datele pri
melor jocuri : 23 mai, Grecia —
România și 31 mai. România — Po
lonia. Au drept de joc handbalist! 
născuți în 1966 și mai tineri.

meciuri vor fi „cu decizii" ale juriu
lui. condus de Constantin Chiriac, 
președintele colegiului de arbitri al 
F.R.B. Vor evolua boxerii, in ordi
nea categoriilor : Amzer, Gindac, 
Tudoriu, D. Dumitrescu, Măeran, 
Mihăilă, Drișcu, Gavrilă, Damian și 
Răcaru. Pentru acesta din urmă au 
fost pregătiți ca parteneri de verifi
care ’Simina, Pirjol și Bornescu.

Foișor — 7,5 puncte. Mihai Ghindă, 
Constantin Ionescu, Raj Tischbierek 
(R.D. Germană) și Edvin Kengis 
(U.R.S.S.) — 7 puncte. Xu Jun (R.P. 
Chineză) — 6,5 puncte etc.

în runda a 13-a, Șubă l-a invins 
pe Vera (Cuba).

★
ral individual se menține lider Uw» 
Ampler (R.D.G.). Astăzi are loc 
etapa a 12-a. Legnica — Wroclaw 
(180 km).

Rubrică de Valeriu MIRONESCU
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„Un impuls dat dezvoltam in continuare 
a colaborării pe multiple planuri 
dintre Cehoslovacia și România"

Prezidiul C.C. al P.C. din -Cehoslovacia a examinat 
rezultatele vizitei prietenești de lucru efectuate 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Praga
PRAGA 20 (Agerpres). — In cadrul 

ședinței de miercuri a Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia au l'ost 
examinate rezultatele vizitei priete
nești de lucru efectuate de tova
rășul. Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, in Republica So
cialistă Cehoslovacă, la invitația to
varășului Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia. președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

In cadrul ședinței s-a constatat eu 
satisfacție că relațiile dintre Parti
dul Comunist din Cehoslovacia șl 
Partidul Comunist Român, dintre 
Republica Socialistă Cehoslovacă și 
Republica Socialistă România se 
dezvoltă cu succes — transmite a-

gentia C.T.K. A fost subliniată Im
portanta Programului de lungă du
rată privind dezvoltarea colaborării 
economice și tehnico-isiiintiflce in
tre cele două țări pină în anul 2000. 
Prezidiul C.C. al P.C. din Ceho
slovacia a constatat că în cursul vi
zitei a fost confirmată; unitatea de 
vederi in problemele aprecierii si
tuației internaționale și. importanței 
inițiativelor de pace ale Uniunii So
vietice si ale țărilor socialiste.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
reprezintă un impuls dat dezvoltă
rii în continuare a colaborării pe mul
tiple planuri dintre partidele și ță
rile noaStre. ea contribuind la în
tărirea unității țărilor socialiste în 
lupta pentru pace si progres — s-a 
subliniat în cadrul dezbaterilor.

Acțiuni și luări de poziție pentru
incetarea cursei înarmărilor
Pentru o Europă liberă de arme nucleare

BELGRAD 20 (Agerpres). — Liga 
iugoslavă pentru pace, indepen
dență și egalitatea popoarelor 
lansat o campanie antinucleară 
cadrul căreia. între altele* vor 
strinse un milion de semnături 
un mesaj 
R. S. F. 
pentru o 
nucleare.

a 
in 
fi 

pc 
căin care se subliniază

Iugoslavia se pronunță 
Europă liberă de arme 
Acțiunea se înscrie in'

pregătirile acestei mișcări 
goslave in perspectiva celei 
Vl-a Convenții europene pentru . 
dezarmare nucleară, prevăzută., s$ J 
aibă loc la jumătatea lunii iulie, ( 
ia Coventry, in Marea' Britanie.

Mesajul, împreună cu semnătu- i 
rile strinse, vor fi transmise, de • 
asemenea, secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar.
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In favoarea creării unei zone denuciearizate 
în nordul continentului nostru

HELSINKI 20 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc .prima ședință 
a grupului de lucru la nivel de 
experți ai ministerelor de externe 
din Danemarca. Norvegia, Suedia, 
Islanda și Finlanda, consacrată 
examinării posibilităților de creare 
a unei zone denuolearizate 
du! Europei, informează 
T.A.S.S. Grupul de lucru 
înființat în luna martie, la 
nea de la Reykjavik a miniștrilor 
de externe ai țărilor nordice.

in nor- 
agenția 
a fost 
reuniu-

în cadrul ședinței
fost discutate tezele 
unui document care 
zona denuclearizată. 
convenit ca viitoarea reuniune să 

. aibă loc în luna august, fiecare
dintre țări urmind
atunci documente de 
care să țină seama 
naționale ale țârilor

grupului 
de bază 
se referă 
Experfii

au 
ale 

la 
au

*,

A
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Asă prezinte 
lucru proprii' 
de interesele 
in procesul , 

creării unei zone libere de arme ’ 
nucleare în nordul Europei.

A
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din Liban • Mesaj al președintelui 
Comitetului Executiv al O.E.P., transmis președintelui Egiptului

BEIRUT 20 (Agerpres). — Pe 
■parcursul ultimelor 24 de ore. avia
ția israeliană a simulat atacuri cu 
rachete împotriva unor tabere, de 
refugiați palestinieni situate in a- 
p.-oplerea orașului Saida din sudul 
Libanului. Potrivit posturilor de ra- 
cjjo locale, aparatele israeliene au 
cpborît în picaj, lansînd bombe lu
minoase asupra cartierelor de lo
cuințe.

Agenția K.U.N.A. relevă că. tot în 
regiunea sudică iibaneză. au avut loc 
noi ciocniri intre, luptătorii libanezi 
din rezistentă și militarii forteior de 
ocupație, in sectorul centrai al așa- 
■zisei ..zone de securitate". în semn 
de represalii, avioane israeliene au 
încercat să efectueze un raid asu
pra orașului Saida. Artileria antiae
riană locală a ripostat.

Pe de altă parte, la Beirut au 
continuat operațiunile de salvare a 
supraviețuitorilor din riadul victi
melor lăcute de prăbușirea, in par
tea de vest a orașului, a unui bloc 
de maj multe etăje. numărul victi
melor fiind pină acum de 12. Spe
cialiștii rețin drept cauză a prăbu
șirii neașteptate a imobilului fisu
rile existente în structurile de re
zistentă că urmare a avariilor su
ferite în cursul luptelor. La Beirut 
există numeroase clădiri lovite de 
obuze sau afectate de explozii. A- 
gen.tiile de presă relevă că și 
miercuri au fost înregistrate în par
tea apuseană a capitalei libaneze o 
nouă serie de explozii.

Forțele israeliene de ocupație des
fășoară o amplă operațiune de per
cheziții în regiunea Gaza, unde se 
crede că s-ar afla îr. libertate șase 
luptători din rezistență, foști deți
nuți în închisorile israeliene. în ma
joritatea zonelor, traficul este blocat 
de militarii forțelor de ocupație, 
care' au fost desfășurat! în orașul 
Gaza și în localitățile învecinate, 
transmite agenția K.U.N.A.

(Agerpres)

CAIRO 20 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei. 
Yasser Arafat, a trimis un mesaj 
președintelui Egiptului, Hosni Mu
barak, referitor la rezultatele recen
tei reuniuni a Comitetului. Executiv 
al O.E.P. și Ia conținutul declara
ției politice date publicității de

acesta, informează cotidianul cairot 
„Al Ahram", citat de agenția M.E.N,

Documentul a fost inmînat amba
sadorului egiptean la Tunis, in ca
drul unei intîlniri a acestuia cu 
reprezentantul O.E.P. in capitala 
tunisiană.

CAIRO 20 (Agerpres). — Minis
terul egiptean de Externe studiază, 
in prezent, declarația Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, dată publicității 
la Tunis, eu privire la relațiile 
O.E.P. cu Egiptul.

Surse ale ministerului egiptean, 
citate de Q.N.A.. au declarat că ofi
cialități din cadrul acestuia vor face 
o trecere in revistă a relațiilor egip- 
teano-palestiniene după . sesiunea 
Consiliului Național Palestinian de 
la Alger. Se precizează că o serie 
de contacte oficiale ar urma să aibă 
loc . intre reprezentanții O.E.P. și 
conducerea egipteană, in scopul dis
cutării unor probleme privin.d efor
turile în direcția convocării unei 
conferințe internaționale in problema 
Orientului Mijlociu.

TUNIS-20 (Agerpres). — în ca
drul unei intilniri cu secretarul ge
neral al Ligii Arabe, Chedli Klibi, 
reprezentantul permanent al O.E.P. 
la sediul organizației panarabe din 
Tunis. Hakam Al Balaawi, a reafir
mat că Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei se pronunță pentru con
vocarea un,ei conferințe arabe la ni
vel inait, informează agenția Q.N.A.

Datoria externă — 
o grea povară pentru 

economia țărilor 
latino-americane

BRASILIA 20 (Agerpres). '— Li
deri sindicali din 20 de țări iatino- 
americane și caraibiene, . reuniți . la 
Sao Paulo, au denunțat atitudinea 
băncilor creditoare de menținere a 
actualelor exigențe privind șărviciul 
datoriei externe a regiunii, de apro
ximativ 400 miliarde de dolari. Par
ticipanta la lucrările conferinței sin
dicale asupra datoriei externe și 
efectelor sale asupra economiei - sta
telor Americii Latine și zonei Carai
bilor au evidențiat că actualele con
diții de rambursare provoacă o agra
vare a crizei in această regiune.

A fost subliniată necesitatea uni
tății de acțiune a mișcării sindicale 
latino-americane ' și caraibiene în 
apărarea intereselor oamenilor mun
cii, relevă agenția Prensa Latina.

LIMA 20 (Agerpres). — La Lima 
continuă lucrările celei de-a 17-a se
siuni a Adunării generale a Aso
ciației latino-americane a instituții
lor financiare . pentru dezvoltare 
(A.L.I.D.E.) — . 'informează:' agenția 
Notimex. Iau parte reprezentanți din 
peste 20 de țări ale r.egitjnii, precum 
și de pe alte continente., Sînt exami
nate cu prioritate problșm.e . privind 
căile de stimulare a' investițiilor în 
scopul redresării economice și so
ciale a statelor din America Latină, 
grav afectate de povara datoriei ex
terne.
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in pregătirea întllnirii la nivel inait
a celor șapte state occidentale industrializate

ROMA 20 (Agerpres). — Primul 
ministru al Italiei, Amintore Fan-

vește ultimii, indicatori economici, 
care înregistrează dezordine mone-

ILE DE PRESA
e scurt

Campania electorală
LONDRA 20 (Agerpres). — In Ma

rea Britanic se desfășoară campania 
electorală pentru alegerile legislative 
anticipate din 11 iunie. Prezentind, 
intr-o conferință de presă, manifestul 
electoral al Partidului cdlYservaw'r, 
de guvernămint. liderul acestuia, pri
mul ministru, Margaret Thatcher, a 
declarat că partidul său va avea ca 
prim obiectiv, pe plan economic, 
lupta impotriva inflației. Exprimind 
insatisfacția în legătură cil cifrele 
referitoare la șomaj, care a crescut 
de trei ori in perioada de guvernare 
conservatoare ■— numărul șomerilor 
ajungînd la peste 3 000 000 — primul 
ministru a declarat că Partidul 
conservator va continua politica 
sa economică, inclusiv programul 
de dena tio nai i zare a întreprinde
rilor. (Din 1980 pină în pre
zent — amintesc agențiile de pre
să — au fost denaționalizate peste 
o treime din întreprinderile de stat).

Manifestul electoral conservator 
afirmă că. pe plan extern, Marea Bri
tanie va acționa pentru sporirea în
crederii între Est și Vest și va avea 
un rol responsabil în cadrul Pieței 
comune. în ce privește politica în

din Marea Britanie
domeniul apărării, Margaret Thatcher 
a subliniat, in conferința de presă, 
că se pronunță in favoarea eliminării 
rachetelor cu rază medie și scurtă 
de acțiune din Europa, dac a pledat 
pentru menținerea miel politici bri
tanice independente de „descurajare 
nucleară".

Prezentind manifestul electoral al 
Partidului laburist, liderul acestuia, 
Neil Kinnock, a subliniat că labu
riștii preconizează retragerea arme
lor nucleare americane de pe teri
toriul britanic. în contextul menține
rii tării in N.A.T.O. și al întăririi 
forțelor convenționale. Partidul labu
rist — se arată, pe de altă parte. în 
manifest — sprijină ferm negocierile 
sovieto-americane în vederea redu
cerii armamentelor nucleare.

Opoziția laburistă preconizează, de 
asemenea, reducerea cu. un milion a 
numărului șomerilor, in decurs de 
doi ani, fără însă ca manifestul 
electoral al acestui partid să prevadă 
etatizarea industriilor denaționaliza- 
te. Programul laburist prevede, de 
asemenea, combaterea sărăciei și mă
suri în scopul ameliorării situației 
pe plan social.

16 milioane de șomeri 
în țările Pieței comune
BRUXELLES 20 (Agerpres). — Un 

comunicat al Comisiei C.E.E. infor
mează că in cele douăsprezece țări 
ale acestei organizații sînt înregis
trați, în mod oficial, 16 milioane de 
șomeri. Dintre ei, jumătate se află 
in această situație de peste un an.

îngrijorător este faptul că peste o 
treime din șomerii pe termen lung 
nu au găsit un loc de muncă de 
mai bine de doi ani, iar perspecti
vele nu sint deloc îmbucurătoare 

— făliivă documăhtltl, semnalfnd tot
odată necesitatea adoptării unor mă
turi de urgență in vederea reme
dierii acestei Situații.

în capitalele celor șapte principale 
state occidentale industrializate in ve
derea pregătirii reuniunii la nivel 
inait de la Veneția, din perioada 8— 
10 iunie. în cursul zilei de ieri, el a 
avut contacte la Bonn, unde s-a 
intilnit cu cancelarul R.F. Germania. 
Helmut Kohl, și cu ministrul de 
externe, Hans Dietrich Genscher.

După consultările desfășurate la 
Tokio săptâmîna trecută, cu care a 
inoeput seria pregătirilor pentru 
reuniunea la nivel inait a „celor 
șapte" de la Veneția — amintește 
agenția A.N.S.A. — a avut ioc, la 
Paris, reuniunea ministerială a 
O.E.C.D., care a confirmat Îngrijo
rarea manifestată de țările membre 
pentru riscurile de recesiune oe pla
nează asupra economiei. Agenția re
levă apoi existenta mai multor sem
nale de alarmă, îndeosebi in ce pri-

Will VI c-rcua, a VOJ. l.Cl
situației în privința datoriilor ță
rilor în curs de dezvoltare, crește
rea șomajului.

Cu prilejul convorbirilor avute 
la Roma ou președintele Comisiei 
executive a C.E.E., Jacques Delors 
— evidențiază A.N.S.A., in conti
nuare — primul ministru italian a 
putut cunoaște punctul de vedere 
al autorităților Pieței comune, • iar 
joi, la Bruxelles, premierul belgian, 
Wilfried Martens, ii va expune pe 
scurt poziția țărilor comunitare care 
nu vor ti prezente la Veneția.

Ultimele întîlniri politice ale lui 
Amintore Fanfani in vederea reu
niunii la nivel înalt de la Veneția 
sint prevăzute pentru 25—28 mai, la 
Ottawa, cu primul ministru cana- 
dian, Brian Mulroney, și la Washing
ton, cu președintele Ronald Reagan.

Dezbateri 
în parlamentul elen
ATENA 20 (Agerpres). — Primul 

ministru al Greciei, Andreas Papan- 
dreu, a solicitat in parlament un vot 
de încredere in guvernul său, pro
cedura urmind a avea loc în zilele 
următoare, la capătul unei dezbateri 
privind activitatea unor intreprinderi 
din sectorul public — transmite 
agenția Tariiug. Decizia survine 
după ce deputății principalului 
partid de opbziție. Noua Democra
ție, au solicitat crearea unei comisii 
speciale care să ancheteze situația 
acestor întreprinderi — precizează 
sursa citată.

Lucrările Consiliului 0.
LUANDA 20 (Agerpres). — în con

tinuarea lucrărilor sesiunii extraor
dinare a Consiliului O.N.U. pentru 
Namibia, care se desfășoară în acestp 
zile în capitala R.P. Angola, pre
ședintele țării-gazdă. Jose Eduardo 
dos Santos, a evidențiat pericolul 
pentru stabilitatea social-politică din 
regiune pe care il reprezintă politica 
de agresiune, la adresa țărilor ve
cine promovată de regimul minori
tar alb de la Pretoria, practicile sale 
rasiste. El a amintit de pătrunderea 
unor forțe armate ale regimului 
sud-african pe teritoriul angolez, in 
cursul unor incursiuni care violează 
suveranitatea și independenta de 
stat ale R.P. Angola, ca și de faptul 
că R.S.A. concentrează în prezent in 
regiunea de nord a. Namibiei impor
tante efective. sfidind rezoluțiile 
O.N.U. in materie.

Reprezentantul Kuweitului a ară
tat că țara sa respinge ferm aseme
nea acțiuni, ca și încercările regimu
lui rasist sud-african de a distrage 
atenția de la esența problemei acor-

N. U. pentru Namibia
dării independenței Namibiei. Vor
bitorul a cerut să fie impuse eanc- 
tiu.ni economice severe,. in. ,confoi> 
m.itate cy.^axta O.N.U., împotriva 
regimului de la Pretoria.

Un apel in acest sens a fost, de 
altfel, adoptat de participants la 
lucrări, care cheamă întreaga comu
nitate internațională să acționeze 
consecvent pentru a se pune capăt 
ocupării ilegale a Namibiei și a se 
respecta dreptul poporului namibi- 
an la autodeterminare.

Președintele in exercițiu al Orga
nizației Unității Africane. Denis 
Sassou Nguesso, președintele R.P. 
Congo, a adresat participantilor un 
mesaj, in care sint denunțate ma
nevrele diplomatice și acțiunile mi
litare ale regimului sud-african. care 
constituie o amenințare la adresa 
păcii in regiune și in lume. solici- 
tînd adaptarea unor măsuri ferme 
care să pună capăt acestei stări de 
lucruri.

T1RG. La 20 mai s-a deschis 
ediția de primăvară a Tirgului in
ternațional de la Budapesta. Româ
nia este prezentă cu produse ale 
tehnicii de calați, aparate de mă
sură .și control, echipamente ener
getice. mașini-unelte, mașini și 
utilaje pentru industria ușoară, 
excavatoare, tractoare, autocamioa
ne, autobasculante, autoturisme de 
oraș și de teren etc. Pavilionul ro
mânesc a fost vizitat de Sziirbs 
Matyas, , secretar al C.C. al 
P.M.Ș.U., Marjai Jozsef, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri; de alți reprezentanți ai con
ducerii de partid și de stat din 
R.P. Ungară.

DECLARAȚIE. într-o declarație 
difuzată la Phenian. Comitetul 
national coreean pentru apărarea 
păcii subliniază că dacă S.U.A. 
înțeleg responsabilitatea care le 
revine in reducerea tensiunii in 
Peninsula Coreeană, ele nu tre
buie.să promoveze confruntarea 
față de R.P.D. Coreeană, ci să-și 
retragă toate forțele armate din 
Coreea de Sud și să. creeze o 
atmosferă favorabilă dialogului 
între Nord și Sud — transmite 
agenția A.C.T.C.

REZOLUȚIE. Comitetul pentru 
relații externe al Senatului Sta
telor Unite a adoptat o rezoluție 
în oare se cere ca administrația 
să respecte strict prevederile Tra
tatului dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
privind limitarea sistemelor apără
rii antirachetă (A.B.M.) — trans
mite agenția T.A.S.S. Orice încer
care a guvernului american de a 
da o „interpretare lărgită" preve
derilor tratatului înseamnă practic 
o încălcare a acestuia, se spune in 
document.

CONFERINȚA. La New Delhi 
s-au desfășurat lucrările unei con
ferințe naționale, organizate de 
către Institutul indian de comerț 
și dezvoltare industrială, la care 
au participat oameni de știință, 
economiști, reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri, membri ai guver
nului. In cadrul lucrărilor au fost 
dezbătute problemele ce stau in 
fata dezvoltării I economiei Indiei, 
ca și căile realizării ei în perspec
tiva secolului XXI.

REZERVE. Potrivit unui studiu 
guvernamental dat publicității la 
Londra, rezervele de țiței din 
Marea Nordului ale Angliei se 
Cifrează la 2.1 miliarde tone, fiind 
cu 200 milioane tone mai mari 
decât se estimase anterior. Rezer
vele de gaz natural accesibile se 
ridică, la 15,6 trilioane de metri 
cubi.

ARESTĂRI. O organizație de 
traficanți de stupefiante. care 
aducea în Italia, . din America de 
Sud, prin Franța și Elveția, în
deosebi cocaină, a fost dezmem
brată de poliția italiană. Un număr 
de 26 de persoane au fost arestate 
sub.<acuzația de „deținere și trafic 
cu droguri",, iar impotriva altor 13 
magistratura din Roma a emis 
mandate de arestare. Arestările au 
fost operate îndeosebi pe aeropor
turile internaționale din Italia, 
Franța și Elveția. De asemenea, a 
fost sechestrată o cantitate de 12 
kilograme de stupefiante.

LA PARIS s-au încheiat lucră- | 
rile plenarei C.C. al P.C. Francez. | 
in cadrul căreia a fost stabilit ca 
cel de-al XXVI-lea Congres al | 
partidului să fie convocat in pe- I 
rioada 2—6 decembrie 1987, trans
mit agențiile de presă. •

MANIFESTĂRI. In capitala I 
Etiopiei au început manifestările 
consacrate celei de-a 24-a aniver- | 
sări a creării Organizației Unității I 
Africane. Luind cuvintul la cere- 1 
monia de deschidere a manifestă
rilor, Silvester Nsanzimana. secre- I 
tar general adjunct al O.U.A., a I 
arătat necesitatea instituirii urgen
te de sancțiuni economice eficiente I 
impotriva regimului rasist de la | 
Pretoria pentru a-1 determina să 
renunțe la politica de apartheid. ■

SPĂRGĂTORUL DE GHEAȚA I 
SOVIETIC cu propulsie atomică 
„Sibiri", care se îndreaptă spre Po- I 
Iul Nord, a ridicat la bord perso- | 
naiul și echipamentul stației sovie
tice in derivă „Polul Nord-27“, care ■ 
a fost instalată la nord de arhipe- I 
lagul De long la începutul verii ' 
anului 1984. relatează' agenția 
T.A.S.S. In timpul derivei, stația a I 
parcurs pe banchiză o distanță de | 
peste 1 500 de kilometri dinspre 
vest spre est, trecind prin bazinul i 
central al Oceanului înghețat. După I 
cum precizează agenția T.A.S.S., 1 
spărgătorul de gheață „Sibiri" este 
prima navă care a reușit să ajungă I 
cu forțe proprii pină la latitudinea | 
de 86,5 grade nord in sectorul ves
tic al oceanului.

ÎNSĂRCINARE. Consiliul Suprem 
din Sudan l-a însărcinat pe pre- . 
mierul demisionar Sayed Al Sadig I 
Al Mahdi cu formarea unui noi) ■ 
guvern. La 13 mai. reamintește 
agenția A.D.N., Sadig Al Mahdi a I 
cerut instanței supreme de stat sa | 
demită pe toți miniștrii cabinetului 
pe care-1 conducea. Ulterior, el a i 
explicat că in vechea alcătuire I 
cabinetul nu și-a onorat misiunea 
încredințată de a rezolva proble
mele de ordin intern. .

STATELE UNITE intentionea- I 
ză să-și mențină prezenta mili
tară navală in zonă în pofida I 
atacării fregatei ..Stark" in largul | 
coastelor Bahrainului, a declarat 
președintele Ronald Reagan la , 
Chattanooga (statul Tennessee). De I 
asemenea, șeful executivului ame- ' 
rican a afirmat că. în viitor, na
vele forțelor maritime ale S.U.A. I 
vor deschide focul asupra avioane- I 
lor care se vor apropia de ele cu 
intenții ostile.

PLENARA. La Viena a avut Ioc 
o plenară a C.C. al Partidului Co- ■ 
munist din Austria. care a | 
examinat problematica activizării ' 
luptei pentru păstrarea ponderii 
actuale si consolidarea sectorului I 
de stat in economie, a unității de | 
acțiune si a colaborării comuniști
lor cu alte forte democratice din i 
această tară, transmit agențiile de I 
oresă. . *

UN PUTERNIC URAGAN, însoțit f 
de ninsori, s-a abătut asupra ora-: I 
șului canadian Edmonton, capi
tala provinciei Alberta. Căderile I 
de zăpadă au paralizat circulația I 
Pe străzile si șoselele orașului.

PREMIILE FESTIVALULUI DE LA CANNES
PARIS 20 (Agerpres). 

La Cannes au fost a- 
nunțați laureata Fes
tivalului internațional 
de artă cinematografi
că — ediția 1987. Pre
miul celei de-a 40-a 
aniversări a festivalu
lui i-a fost atribuit, rn 
unanimitate, lui Fede
rico t'ellini (Italia)

pentru filmul „Inter
viu".

„Palme d'Or" al 
festivalului a fost de
cernat filmului „Sub 
soarele Satanei" (Fran
ța), realizat de Maurice 
Piawat. Premiul spe
cial al juriului a re
venit filmului sovietic 
„Căința". Distincțiile

de interpretare au fost 
ciștigate de Barbara I 
Hershey și Marcello I 
Mastroiani, pentru ro
lurile din filmele „Oa- | 
meni timizi" și „Ochi I 
negri". Premiul pen- 1 
tru cea mai bună regie 
a revenit regizorului 
Wim Wenders (R.F. 
Germania).

—-.............. — ■■■-................... DIN ACTUALITATEA POLITICĂ)

Țările din „prima linie" 
își întăresc unitatea în lupta 

contra acțiunilor agresive ale R.S.A.
Ultimele evoluții ale situației din 

Africa australă arată încă o dată că 
regimul rasist de la Pretoria repre
zintă o primejdie nu numai pentru 
majoritatea populației locale, supusă 
celor mai sălbatice represiuni, ci și 
pentru tinerele state vecine a căror 
independentă și suveranitate sint 
mereu incălcate. Ignorind protestele 
opiniei publice mondiale, elemente 
sud-africane au atacat la 28 aprilie 
orașul zambian Livingstone și la 11 
și 17 mai clădiri din Harare, capitala 
Republicii Zimbabwe, cu care prilej 
au fost înregistrate victime omenești. 
Potrivit investigațiilor intreprinse de 
autoritățile zimbabweene. prin cele 
două incursiuni criminale efectuate 
la Harare se urmărea eliminarea fi
zică a unor fruntași ai Congresului 
Național African (A.N,C.) — organi
zație care se află ih fruntea luptei 
duse de populația majoritară din 
R.S.A. pentru lichidarea politicii de 
apartheid și discriminare rasială.

în mod firesc, aceste acțiuni agre
sive, care nesocotesc grav integrita
tea teritorială a unor state indepen
dente, au provocat o vie indignare in 
cele două tari, ca și pe plan conti
nental. într-o declarație dată publi
cității la Dar Es Salaam, Comitetul 
pentru eliberare al Organizației Uni
tății Africane a calificat noile atacuri 
ca un „act barbar și sîngeros". ca un 
mijloc de intimidare impotriva sta
telor din „prima linie". El a cerut 
comunității internaționale să acțio
neze pentru curmarea unor aseme
nea manifestări de forță, care au cele 
mai grave consecințe pentru tinerele 
țări din zonă. O atitudine similară 
au adoptat numeroși șefi de state 
africani. înfierind noile atacuri ale 
R.S.A., conducătorii Zambiei și Zim
babwe le-au pus în legătură di
rectă cu farsa electorală de la 6 
mai, in cursul căreia regimul lui 
Pieter Botha a ținut să demonstreze 
cu orice preț că este hotărit să con
tinue linia sa dură.

La rindul său. A.N.C. a dat publi

cității o declarație în . care condam
nă R.S.A. pentru atacurile comise 
impotriva clădirilor care adăpostesc 
reprezentanța A.N.C. din Harare. 
Atacurile — se arată în declarație — 
se înscriu în „campania de teroare 
lansată impotriva oficiilor' noastre, 
la sfîrșitul anului trecut si in> acest 
an. la Lusaka. Gaberone, Maputo, 
precum și la Stockholm și Londra".

Evenimentele petrecute în ultima 
lună în Africa australă au readus in 
atenția opiniei publice mondiale 
faptul că politica agresivă a R.S.A. 
reprezintă o permanentă sursă de 
tensiune și afectează grav mersul 
înainte al tinerelor state din Zonă, 
în comentariile publicate de presa 
internațională în aceste zile se arată 
că incursiunile organizate de R.S.A. 
pe teritoriile țărilor din „prima li
nie", ca și sprijinirea activității des
fășurate de unele bande de contra
revoluționari s-au soldat in decursul 
anilor cu daune evaluate la aproxi
mativ 60 miliarde de dolari ; au fost 
distruse fabrici și uzine, au fost 
scoase din uz porturi și artere de 
comunicație, au fost devastate imen
se suprafețe agricole. Recent, secre
tarul general al O.N.U. a cerut co
munității internaționale să ofere de 
urgență asistență alimentară celor 
aproximativ 3.5 milioane de- mozam- 
bicani rămași fără adăpost ca urma
re a atacurilor lansate de ..grupări 
armate contrarevoluționare sprijini
te din exterior". Dar cea mal gravă 
consecință a politicii agresive a 
R.S.A. s-a înregistrat pe planul pier
derii de vieți omenești. Sub pretextul 
urmăririi patrioților namibieni din 
cadrul S.W.A.P.O. sau a membrilor 
Congresului National African, forțe
le sud-africane au recurs la adevă
rate acțiuni de exterminare in masă, 
ca in cazul masacrului de la Cassin- 
ga, din Angola. In ultimii șapte ani 
— a declarat zilele trecute Allan 
Brooks, unul din liderii Mișcării bri
tanice împotriva apartheidului — ea 
rezultat al unor asemenea atacuri

și-au pierdut viata 750 000 de locui
tori ai țărilor din „prima linie". 
Aceste fapte constituie, fără îndoială, 
un puternic act de acuzare la adresa 
apartheidului, care apare in fața în
tregii lumi ca o permanentă amenin
țare Ia adresa independentei și li
bertății popoarelor.

De altfel, tinerele state din sudul 
continentului african silit din ce in 
ce mai conștiente de faptul că pen
tru a face față acestei amenințări 
trebuie să-și strîngă tot mai mult 
rîndurile. colaborind pe plan politic 
și economic, dînd o ripostă fermă 
oricăror încercări ale R.S.A. de a 
le submina suveranitatea. Ca o ex
presie a acestui curent de opinie, in 
fiecare din țările zonei s-a intensifi
cat lupta pentru lichidarea bandelor 
contrarevoluționare stipendiate de 
regimul de la Pretoria. în același 
timp, se intensifică tot mai mult 
conlucrarea regională pentru a con
tracara presiunile economice ale 
R.S.A. La începutul acestei luni, șefii 
de stat ai Angolei. Zambiei și Pairu
lui au semnat la Luanda o înțelegere 
pentru reconstruirea căii ferate stra
tegice Benguela, tn lungime de 1 340 
km. care leagă portul angolez Lobito 
cu Zairul, Zambia și Zimbabwe. 
Costul acestei lucrări, care va dura 
doi ani, se vă ridica la 280 milioane 
dolari. Calea ferată Benguela nu 
funcționa de circa doisprezece ani 
din cauza acțiunilor de sabotaj între
prinse de bandele contrarevoluționa
re, sprijinite de R.S.A.

Un rol important in dezvoltarea 
conlucrării regionale îl joacă Confe
rința de coordonare pentru dezvol
tare a țărilor din sudul Africii 
(S.A.D.C.C.). înființată în 1980, a- 
ceastă. organizație își propune să re
ducă dependenta membrilor săi de 
Africa de Sud și, totodată, să pro
moveze dezvoltarea cooperării regio
nale prin punerea în valoare a re
surselor naturale de care dispun sta
tele respective (Angola, Botswana, 
Lesotho, Malawi, Mozambic, Swazi-

Manifestație de protest a populației sud-africane impotriva politicii agresive 
a R.S.A.

land. Tanzania. Zambia și Zim
babwe). Reuniunea anuală consultati
vă a organizației, care a avut loc 
in luna februarie, la Gaberone, a ho
tărit ca țările membre să-și inten
sifice eforturile pentru transpunerea 
in viată a proiectelor de dezvoltare, 
ca principala cale de reducere a de
pendenței economice a regiunii fată 
de Africa de Sud și de depășire a 
dificultăților cu care sînt'confruntate, 
ca urmare a stagnării producției și 
a creșterii datoriei externe. Planul 
economic pe termen lung, elaborat 
de S.A.D.C.C., prevede proiecte în 
valoare de cinci miliarde de dolari 
pentru o serie de sectoare prioritare, 
între care agricultura, domeniul 
energetic, al valorificării resurselor 
naturale, industrial și al transportu
rilor.

In lupta lor pentru respingerea 
acțiunilor agresive ale R.S.A. și con
solidarea independentei, tinerele sta
te ale Africii australe se bucură de 
sprijinul larg al comunității interna
ționale. Cu prilejul nenumăratelor 
dezbateri de la O.N.U., statele lumii 
au condamnat cu fermitate politica 
agresivă a Pretoriei, cerind să i se 
pună capăt fără intîrziere. Ele au 
sprijinit, de asemenea, crearea unui 
fond al Națiunilor Unite, desti
nat ajutorării statelor victime ale 
incursiunilor R.S.A. Acestuia i s-a

adăugat în ianuarie a.c. „Fondul 
pentru Africa“, creat cu prilejul 
reuniunii la nivel inait de la Delhi 
a celor nouă state nealiniate. Acesta 
acordă asistență pentru reconstruc
ția și întreținerea căilor ferate, a 
șoselelor și porturilor țărilor din 
„prima linie" — in scopul de a înlă
tura dependența față de rutele co
merciale din R.S.A. — precum și 
pentru îmbunătățirea comunicațiilor 
și schimburilor comerciale dintre ele. 
In același timp, fondul va organiza 
și finanța crearea unei rezerve de 
cereale de 150 000 tone, destinate sta
telor clin „prima linie".

Conștiente de faptul că politica 
rasiștilor de la Pretoria continuă să 
constituie o amenințare crescândă la 
adresa independenței lor. tinerele 
state din sudul continentului ape
lează tot mai des la sprijinul comu
nității internaționale. Așa cum se 
știe, în cursul lunii aprilie, o dele
gație la nivel ministerial a țărilor 
din „prima linie" a vizitat mai multe 
state ale lumii, printre care și Româ
nia. Cu acest prilej, țara noastră a 
exprimat, incă o dată, prin glasul de 
inaltă autoritate al președintelui 
Nicolae Ceaușescu, întregul sprijin 
pentru cauza libertății și indepen
denței tinerelor state din Africa 
australă.

Nicolae N. LUPU

DUPĂ REUNIUNEA DE LA HAVANA 
A „GRUPULUI CELOR 77/z

Un comentariu al agenției Taniug
Importante dezbateri asupra pro

blemelor economice care afectează 
lumea contemporană s-au desfășu
rat. recent. in capitala cuba
neză. Havana a găzduit cea de-a 
șasea reuniune : ministerială a țărilor 
în curs de dezvoltare membre ale 
„Grupului celor 77", .care a reunit 
reprezentanții a peste 100 de state șl 
ai unor organizații internațional. .

Manifestarea a reprezentat un pri
lej favorabil ca țările nealiniate și 
în curs de dezvoltare să-și facă auzit 
glasul încă o dată la nivel mondial 
in contextul în care o serie de mă
suri economice ale țărilor industria
lizate afectează grav țările in curs 
de dezvoltare. Reuniunea a fost 
consacrată, realizării unui acord al 
acestor state asupra unei strategii 
comune in vederea reuniunii 
U.N.C.T.A.D.-VII care se va desfă
șura Ia Geneva în luna iulie. Deși 
conferința din capitala cubaneză a 
analizat toate aspectele relațiilor e- 
conomice Nord-Sud, problema dato
riilor externe ale țărilor în curs de 
dezvoltare și a incapacității lor de a 
rambursa creditele a reprezentat su
biectul central al ordinii de zi. Se 
știe de multă vreme că țările lumii 
a treia intîmpină mari dificultăți în 
a asigura serviciul datoriilor lor și, 
ca urmare a ratelor înalte ale d-obîn-

zilor, nu reușesc practic să-și redtftă 
datoriile, indatorindu-se și mai 
mult.

Reuniunea ministerială a „Grupu
lui celor 77“ de la Havana a reușit 
să coordoneze pozițiile țărilor in 
cyrs de dezvoltare și să stabi
lească o platformă comună pentru 
U.N.C.T.A.D.-VII. in ciuda unor deo
sebiri mai mici sau mai mari de.opi
nii exprimate la reuniune.

In afara problemei datoriilor, alte 
dificultăți cu care sint confruntate 
țările in. curs de dezvoltare, șl care 
au fost abordate la Havana, s-au re
ferit la termenii comerciali nefavo
rabili, protectionism, mașinațiunile 
financiare și monetare ale țărilor 
dezvoltate, împiedicarea exporturilor 
țărilor în curs de dezvoltare pe pie
țele țărilor dezvoltate etc.

Acordul realitat la Havana poate 
fi apreciat ca avînd. astfel, o va
loare dublă, mai intii ca probă a 
unor eforturi suplimentare desfășu
rate in direcția făuririi unei noi or
dini economice internaționale și, iți 
al doilea rind, ca un avertisment 
adresat țărilor dezvoltate de a do
vedi o atitudine mai flexibilă și de a 
acorda o atenție mai mare proble
melor care afectează țările in curs 
de dezvoltare.

„Sînt necesare sancțiuni economice 
împotriva regimului de la Pretoria"
STOCKHOLM 20 (Agerpres). — 

Intr-o conferință de presă comună, 
primul ministru ăl Suediei. Ingvar 
Carlsson, și președintele Republicii 
Populare Congo, Denis Sassou 
Nguesso, s-au pronunțat pentru in
stituirea unor sancțiuni eficiente im
potriva regimului rasist din Republi
ca Sud-Africană.

De asemenea, cei doi au subliniat 
importanța adoptării de către Con
siliul de Securitate al p.N.U. a unei 
decizii privind aplicarea fermă a 
unor astfel de măsuri, pentru a de
termina regimul minoritar de la 
Pretoria să renunțe la politica de 
apartheid.

Șeful statului congolez se află la 
Stockholm în vizită oficială, în ca
drul turneului pe care il întreprinde 
în țările nordice, ca președinte în 
exercițiu al Organizației Unității 
Africane.

NAȚIUNILE UNITE 20 (Ager
pres). — în cadrul lucrărilor Consi
liului Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC), care se desfășoară Jă 
New York, vorbitorii au condamnat 
cooperarea unor state cu Africa de 
Sud, exprimind sprijinul pentru a- 
doptarea de sancțiuni cuprinzătoare 
și obligatorii de către Consiliul de 
Securitate impotriva regimului rasist 
de Ia Pretoria. Potrivit agenției 
A.D.N., s-a subliniat că activitatea 
viitoare li ECOSOC trebuie să 
se concentreze într-o măsură mai 
mare asupra elaborării unui cod de 
conduită al companiilor transnațio
nale, cu precădere cele care ope
rează în R.S.A. și Namibia. în ve
derea punerii pe baze mai sănătoase 
a relațiilor economice și Comerciale 
internaționale.
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